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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το θέµα της διαχείρισης της γνώσης στο
δηµόσιο τοµέα. Στόχος της εργασίας είναι καταρχήν να εξετάσει το πώς εµφανίζεται και
εφαρµόζεται η διαχείριση γνώσης σε δηµόσιους οργανισµούς µέσα από την παρουσίαση
καλών πρακτικών και έπειτα να ερευνήσει την περίπτωση της Γενικής Γραµµατείας
Μακεδονίας Θράκης.
Αρχικά γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην έννοια της γνώσης και στις διακρίσεις
της σύµφωνα µε τους θεωρητικούς. Ακολούθως αναλύεται η έννοια της διαχείρισης της
γνώσης και παρουσιάζεται συνοπτικά η διαχρονική συζήτηση για τη γνώση από την
Αρχαία Ελλάδα µέχρι σήµερα.

Εν συνεχεία καταγράφονται τα προβλήµατα που

παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή της και αναλύονται τα µοντέλα και οι τεχνολογικές
αναζητήσεις που εφαρµόζονται. Τέλος, το πρώτο κεφάλαιο κλείνει µε τα οφέλη που
µπορούν να αποκοµίσουν οι οργανισµοί όταν κατανοήσουν το περιεχόµενο

της

διαχείρισης γνώσης και υιοθετήσουν τα εργαλεία της.
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά οι ιδιαιτερότητες του ∆ηµόσιου Τοµέα
και έπειτα ακολουθεί η ανάλυση του περιεχοµένου της διαχείρισης γνώσης και της
εφαρµογής της στον τοµέα αυτό. Ακολούθως η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στις
δυσκολίες που εντοπίζονται στη εφαρµογή της στην ελληνική δηµόσια διοίκηση.
Στο 3ο κεφάλαιο, µε την χρήση αληθινού παραδείγµατος, αναλύονται οι κρίσιµοι
παράγοντες που επηρεάζουν τη δηµιουργία και τη µεταφορά γνώσης και αναδεικνύονται
οι διάφορες διαστάσεις και τα προβλήµατα αυτών των πρακτικών.
Το 4ο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά τη µελέτη εφαρµογής της διαχείρισης γνώσης
στην Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης. Αρχικά γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση
του φορέα και έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη σε
δείγµα υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης σε όλες τις βαθµίδες.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των συµπερασµάτων και των
προτάσεων για την καλύτερη εφαρµογή της διαχείρισης γνώσης στους φορείς του
δηµόσιου τοµέα.
Η βασική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφή της παρούσας
εργασίας συνίσταται καταρχήν στη µελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας καθώς και
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στην αναζήτηση στοιχείων στο διαδίκτυο. Περαιτέρω πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε
ερωτηµατολόγια και κρίθηκε απαραίτητη η συνέντευξη µε ανώτερα στελέχη της ΓΓΜΘ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Knowledge …. Is inexhaustible. Once produced….Knowledge can be used
repeatedly –it will not disappear. In fact, it only increases!Digital Knowledge can be
copied and never missed. It can be given away but still kept. Digital Knowledge can be
distributed instantly. It is non-linear;it defies the theory of economy of scale. Knowledge
is the key element of wealth in the information age (Fast ,William R.,2002,Knowledge
strategies).»

Το θέµα της ∆ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) βρίσκεται συνεχώς
στο

επίκεντρο της

επιχειρηµατικής αλλά και κοινωνικο-οικονοµικής προσοχής

παγκοσµίως. Η αρχή έγινε στην ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής στη Λισσαβώνα το
2000, όπου τέθηκε σαν στόχος ο µετασχηµατισµός της Ευρώπης µέχρι το 2010 σε µια
δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Το φαινόµενο της
παγκοσµιοποίησης (για όσους το έχουν ξεχάσει) συνεχίζει να διαµορφώνει το νέο
επιχειρηµατικό σκηνικό. Η µετακίνηση σηµαντικών επιχειρηµατικών λειτουργιών σε
χώρες

χαµηλού

κόστους

αλλά

πλέον

επιστηµονικά καταρτισµένου ανθρώπινου

δυναµικού (π.χ. Ινδία για ανάπτυξη λογισµικού) αποτελεί καθηµερινό φαινόµενο. Σε αυτό
το σκηνικό η συνεργασία (collaboration) αποκτά στρατηγική σηµασία. ∆ιατηρώντας την
επικαιρότητα της, η «παγκόσµια εταιρεία του 2005», όπως χαρακτηριστικά το περιοδικό
Economist αποκαλεί την νέα µορφή επιχείρησης, απαιτεί την αποδοτική ∆ιαχείριση
Γνώσης ως προϋπόθεση της αποτελεσµατικής συνεργασίας. Η συνεργασία βρίσκεται
ανάµεσα στις στρατηγικές προβλέψεις και του οργανισµού Gartner, ο οποίος προβλέπει
ότι οι παγκόσµιες επιχειρήσεις θα χρησιµοποιούν ρητά κοινότητες πρακτικών
(communities of practices) ή εικονικές οµάδες (virtual teams) ως την βασική τους
οργανωσιακή δοµή για την ανάπτυξη υπαλλήλων γνώσης (knowledge workers) µε
σκοπό την αντιµετώπιση ενός όλο και περισσότερου ευµετάβλητου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος [Οµάδα Εργασίας Ιβ2 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης για Προηγµένες
Εφαρµογές

Ηλεκτρονικού

Επιχειρείν:Τεχνολογικές

∆υνατότητες,

Ευκαιρίες

και

Προοπτικές» (2008)].
Η οικονοµική κρίση στις αρχές του αιώνα έδωσε ένα σηµαντικό µάθηµα
στον

επιχειρηµατικό κόσµο

για

τον

τρόπο

µε

τον

οποίο

επιτυγχάνεται

η

µακροπρόθεσµη και διατηρήσιµη ανταγωνιστικότητα. Εταιρείες που επένδυσαν στην
κατάλληλη αξιοποίηση των οργανωσιακών τους πόρων µε έµφαση στους ανθρώπους,
στη γνώση και στις διαδικασίες κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον
7

συνεχόµενης (επανα)προσαρµογής στις απαιτήσεις των καιρών και καινοτοµίας. Για
αυτούς που δεν πρόλαβαν ή δεν θέλησαν να υιοθετήσουν τις διδαχές αυτές φαίνεται
πως υπάρχει ακόµα µια ευκαιρία µε καλύτερες προϋποθέσεις αυτή την φορά. Ο λόγος
είναι ότι οι πρακτικές έχουν ωριµάσει, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και
τηλεπικοινωνιών έχουν εξελιχθεί αλλά το κυριότερο η κατανόηση µας για το τι σηµαίνει
Γνώση και ∆ιαχείριση Γνώσης βρίσκεται πλέον σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (OECD, 2003) η διαχείριση της γνώσης είναι αυξανόµενης
σπουδαιότητας για τις κυβερνήσεις όσον αφορά στις προκλήσεις που δηµιουργούνται από
την οικονοµία γνώσης καθώς:
1.

Η

γνώση

έχει

γίνει

ένας

κρίσιµος

καθοριστικός παράγοντας

της

ανταγωνιστικότητας και για το δηµόσιο τοµέα. Η παροχή υπηρεσιών και η χάραξη
πολιτικής είναι τα κύρια καθήκοντα για την κυβέρνηση. Σε µια οικονοµία γνώσης, οι
κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερο τον ανταγωνισµό σε αυτές τις περιοχές
και σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό. Στο διεθνές επίπεδο, παραδείγµατος χάριν (ΟECD,
2003), οι ΜΚΟ και οι κυβερνήσεις είναι σε ανταγωνισµό µε τις ξένες οργανώσεις που
παραδίδουν

παρόµοιες υπηρεσίες. Τα ερευνητικά ιδρύµατα ανταγωνίζονται για να

προσελκύσουν τους καλύτερους ερευνητές και τη χρηµατοδότηση ενώ τα πανεπιστήµια
είναι όλο και περισσότερο σε ανταγωνισµό για να προσελκύσουν

τις µεγαλύτερες

επενδύσεις, τους καλύτερους σπουδαστές και τους καλύτερους καθηγητές. Στο εθνικό
επίπεδο, ο ανταγωνισµός µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς µετά από
τις διαδικασίες διοικητικής αποκέντρωσης. Στο δηµόσιο τοµέα, τα αγαθά και το κεφάλαιο
δεν είναι τόσο σηµαντικά όσο στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά η γνώση είναι. Η γνώση είναι
ένα σηµαντικό στοιχείο του ανταγωνισµού. Η αποτελεσµατική λειτουργία των
κυβερνήσεων βασίζεται στην αποτελεσµατικές απόκτηση και διάδοση της γνώσης.
2. Ιδιωτικές εταιρίες παράγουν αγαθά και υπηρεσίες µε όλο και περισσότερο
έµφαση στο άυλο κεφάλαιο οι οποίες ανταγωνίζονται

το δηµόσιο τοµέα όπως η

εκπαίδευση, η επιστήµη, η ασφάλεια και η γνώση. Παραδείγµατος χάριν (OECD, 2001),
µέσω της από απόσταση εκµάθησης, των πληροφοριών και µαθηµάτων µέσω ιντερνετ, η
ιδιωτική εταιρία έχει πρόσβαση στη δηµόσια εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών,
η οποία παραδοσιακά προσφερόταν από το δηµόσιο τοµέα.
3. Σύµφωνα µε έκθεση (GAO, 2001), περίπου

το 71% των υπαλλήλων της

αµερικανικής κυβέρνησης έχει συνταξιοδοτηθεί το 2005. Αυτό δεν είναι περιορισµένο
µόνο στην Αµερική. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.
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Υπολογίζεται ότι στη Φινλανδία π.χ έως το 2012 περίπου το 85% των ανώτερων δηµόσιων
υπαλλήλων έχουν συνταξιοδοτηθεί (Jussilaninen, 2001). Αποτελεί λοιπόν δηµόσια
ανάγκη, οι δηµόσιοι φορείς να µπορέσουν να αποκτήσουν την γνώση που έχουν οι
υπάλληλοι πριν ακόµη συνταξιοδοτηθούν. Αν αυτό δεν µπορέσει να γίνει οι υπηρεσίες
και το κοινό θα υποφέρουν. Η σύλληψη κατά συνέπεια της σιωπηρής γνώσης και έπειτα η
κατάρτιση του νέου προσωπικού είναι ιδιαίτερα σηµαντικές(Cong X. And Pandya V.K
2003).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
1 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΓΝΩΣΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ.
a) Γνώση

Η «γνώση» έχει αποτελέσει ίσως την πιο πολυαναφερόµενη έννοια στην
µελέτη της ∆ιαχείρισης Γνώσης και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Η
αποσαφήνιση της έννοιας της «γνώσης» έχει ιδιαίτερη σηµασία αν θέλουµε να µπορούµε
να µιλάµε για ∆ιαχείριση Γνώσης και όχι πληροφορίας ή δεδοµένων καθώς και για µια
πραγµατική τεχνολογική ενδυνάµωσή της, το οποίο είναι και το ζητούµενο.
Όπως συµβαίνει και µε πολλούς άλλους όρους, η «γνώση περιλαµβάνει βάθος
νοήµατος που ξεπερνά το βάθος των ληµµάτων ενός λεξικού. Ένας ιδιαίτερα περιεκτικός
ορισµός είναι αυτός που αποδίδεται στους Davenport και Prusak (1998:5):
«Γνώση είναι ένα ρευστό µείγµα στοιχείων πλαισιωµένης εµπειρίας, αξιών,
σχετικής πληροφορίας, εξειδικευµένης άποψης και αποδεδειγµένης διαίσθησης που
προσφέρει το περιβάλλον και το πλαίσιο για την αξιολόγηση και την ενσωµάτωση νέων
εµπειριών και πληροφοριών. Ξεκινά και εφαρµόζεται στο µυαλό όσων γνωρίζουν. Στους
οργανισµούς συνήθως εµπεριέχεται όχι µόνο στα έγγραφα και στα αρχεία αλλά και στις
εταιρικές ρουτίνες, διεργασίες, πρακτικές και νόρµες».
Κατά τους Gamble & Blackwell (2004) «Η πληροφορία που επικοινωνείται µέσω
κάποιων σχέσεων µπορεί να χαρακτηριστεί γνώση. Σε προσωπικό επίπεδο, ένα άτοµο
µπορεί να συσχετίσει την πληροφορία µε το δικό του ή το δικό της εξωτερικό περιβάλλον.
∆ιαφορετικά, ένα σύνολο ατόµων µπορεί να αποφασίσει τον τρόπο µε τον οποίο θέλει να
ερµηνεύσει µια νέα πληροφορία που λαµβάνει»
Ο όρος «γνώση» είναι µια από τις πιο συγκεχυµένες έννοιες της διαχείρισης
γνώσης. Οι όροι «πληροφορίες» και «στοιχεία» χρησιµοποιούνται συχνά εναλλακτικά µε
τον όρο «γνώση». Στην πραγµατικότητα πρόκειται για τρεις διαφορετικές έννοιες. Η
γνώση προέρχεται από τις πληροφορίες. Μερικοί εµπειρογνώµονες περιλαµβάνουν τη
φρόνηση και τη διορατικότητα στους ορισµούς της γνώσης όµως φρόνηση θα λέγαµε ότι
είναι η χρησιµοποίηση της συσσωρευµένης γνώσης. Η γνώση περιλαµβάνει επίσης την
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κρίση και «τις εµπειροτεχνικές µεθόδους» που αναπτύσσονται µε την πάροδο του χρόνου
µέσω της δοκιµής και του λάθους (Cong X.,Kaushik P, 2003).
Όσον αφορά τα δεδοµένα, αυτά είναι ακατέργαστα γεγονότα. Τα δεδοµένα για να
είναι σηµαντικά, πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία προκειµένου να λάβουµε τις
πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται η απόφαση. Η σχέση µεταξύ δεδοµένων, πληροφοριών
και γνώσεων εξαρτάται από την «ερµηνεία». Τέλος θα λέγαµε ότι γνώση δεν είναι ούτε η
«πληροφορία» ούτε «δεδοµένα». Γνώση είναι η κατανόηση, όταν έχει επέλθει µέσα από
την εµπειρία, τη λογική σκέψη, τη διαίσθηση και τη µάθηση. Τα άτοµα επεκτείνουν τις
γνώσεις τους µέσω της ανταλλαγής γνώσεων µε άλλα άτοµα. Η ατοµική γνώση όταν
συνδυαστεί µε την οµαδική δηµιουργεί µια καινούρια γνώση (CIO Council, 2001).
Πληθώρα οπτικών και κατηγοριοποιήσεων της γνώσης έχουν προταθεί στην
βιβλιογραφία. Σε αυτές συγκαταλέγονται διακρίσεις της γνώση ως προς την φύση
της (ως αντικείµενο, ως διαδικασία), το περιβάλλον της (κοινωνικό, οργανωσιακό,
ατοµικό), και την τοποθεσία της (ρουτίνες, σύµβολα, ανθρώπινο µυαλό). Η διάκριση
ωστόσο σε άτυπη (tacit) και τυπική (explicit) είναι αυτή που έχει επικρατήσει (Nonaka and
Takeuchi, 1995).
Η τυπική ή η κωδικοποιηµένη είναι η γνώση που είναι κωδικοποιηµένη και
ορθολογική και η οποία µπορεί να εκφραστεί µέσο συµβατικής και συστηµατικής
γλώσσας (Nonaka, 1994; Nonaka et al, 2000). Η τυπική γνώση
κωδικοποιηµένη

σε

γραπτή

µορφή

όπως

είναι

τα

εγχειρίδια,

είναι

συνήθως

τυποποιηµένες

διαδικασίες, κ.α. Όπως όµως πολύ σωστά επισηµαίνουν οι Borghoff and Pareschi (1998)
η τυπική γνώση καθορίζει την ταυτότητα, τις δεξιότητες και τα διανοητικά αγαθά
ενός οργανισµού ανεξάρτητα όµως από τους υπαλλήλους του. Μπορεί εποµένως να
συνιστά οργανωσιακή γνώση, αλλά η διατήρηση και η εξέλιξη της δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µέσα από ένα πλούσιο υπόβαθρο άτυπης γνώσης.
Η άτυπη γνώση αντίθετα δεν µπορεί να απεικονιστεί µε ένα τρόπο πλήρες
και µε νόηµα. Η άτυπη γνώση είναι υποκειµενική, εµπειρική και δύσκολα τυποποιείται
και επικοινωνείτε. ∆ιέπεται από έντονο προσωπικό χαρακτήρα, είναι βαθιά ριζωµένη
στην δράση και την κατανόηση, περιέχει τεχνικά (technical) και γνωστικά (cognitive)
στοιχεία και δεν µεταφέρεται χωρίς προσωπική επαφή (Nonaka, 1994; Nonaka et al, 2000;
Senker, 1993).
Τέλος αν θέλαµε να συνοψίσουµε µερικά από τα χαρακτηριστικά της γνώσης θα
λέγαµε ότι:
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• η γνώση προϋποθέτει αξίες και πιστεύω και σχετίζεται µε την ανθρώπινη δράση
• η γνώση αποτελεί πληροφορία συνδυασµένη µε εµπειρία, περιβάλλον, ερµηνεία, και
αντανάκλαση
• η γνώση αποτελεί υψηλής αξίας µορφή πληροφορίας η οποία είναι έτοιµη για να
εφαρµοστεί σε αποφάσεις και πράξεις.
• η γνώση αποτελεί την ατοµική ικανότητα ενός ατόµου να δηµιουργεί διαφοροποιήσεις σε
ένα συλλογικό χώρο δράσεων σύµφωνα µε την εκτίµηση του για το περιβάλλον, την
προγενέστερη εµπειρία του ή και τα δύο. [Οµάδα Εργασίας Ιβ2 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Γνώσης για Προηγµένες Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν:Τεχνολογικές ∆υνατότητες,
Ευκαιρίες και Προοπτικές» (2008)].

β) ∆ιαχείριση Γνώσης

Όσον αφορά

τη ∆ιαχείριση Γνώσης αρκετοί ερευνητές και µάνατζερ έχουν

προσπαθήσει να δώσουν ορισµούς:
«∆ιαχείριση Γνώσης είναι η ικανότητα να δηµιουργείς µια κερδοφόρα επιχείρηση
και ένα περιβάλλον που µαθαίνει µέσα στο οποίο ευνοείται η ανάπτυξη της συνεχιζόµενης
δηµιουργίας, της συλλογικότητας, της χρησιµοποίησης και επαναχρησιµοποίησης τόσο
της εταιρικής όσο και της ατοµικής γνώσης µε σκοπό την απόκτηση των νέων εταιρικών
αξιών.(Cross,1998:11).
Κατά τους Gamble & Blackwell (2004) η διαχείριση της γνώσης αφορά τη
διεύρυνση της αντίληψης για συγκεκριµένη διεργασία, κοιτάζοντας τα συστατικά στοιχεία
της κεκτηµένης γνώσης, αυτά που ο γνώστης εγγενώς γνωρίζει. Αναφέρεται στη µη
καταγεγραµµένη γνώση, τη διαίσθηση και την εµπειρία που µας επιτρέπουν να κάνουµε
τις σωστές επιλογές –τουλάχιστον τις περισσότερες φορές.
Το φαινόµενο της ∆ιαχείρισης γνώσης σχετίζεται µε γνωστικούς πόρους οι οποίοι
πρέπει να προσδιοριστούν

και να διαχειριστούν προκειµένου να συµβάλουν σε κάποια

λιγότερο ή περισσότερο σαφή αποτελεσµατικότητα. .
Το κρίσιµο ερώτηµα όµως είναι τι σηµαίνει συγκέντρωση πόρων στην περίπτωση
της ∆ιαχείριση Γνώσης; Μια συνηθισµένη απάντηση είναι να συγκεντρώνουµε πόρους
που διασυνδέονται άµεσα µε συγκεκριµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες υπονοώντας µε
τον τρόπο αυτό πως η ∆ιαχείριση Γνώσης είναι ένα συναφές φαινόµενο που επηρεάζεται
σηµαντικά από κάθε επιχειρηµατικό κύκλωµα. Επιπρόσθετα η ∆ιαχείριση Γνώσης
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αντιλαµβάνεται ως µια συστηµατική διαδικασία που απαιτεί τη διαρκή ανάλυση της
πρακτικής. Πολλοί (Davenport, 1996; ,Allee, 1997; Klaila, 2000) επισηµαίνουν την στενή
διασύνδεση της διαχείρισης της γνώσης µε τις ικανότητες που αναπτύσσονται και
ενδυναµώνονται µέσω γνωστικών διαδικασιών καθώς επίσης και µε κοινά ενδιαφέροντα
που έχουν απώτερο σκοπό την οργανωσιακή ανάπτυξη.
Σε πολλούς επίσης ορισµούς η ∆ιαχείριση Γνώσης

αντιλαµβάνεται σαν µια

αναπόσπαστη διοικητική λειτουργία που είναι σαφώς προσανατολισµένη σε επίτευξη
ποιοτικών στόχων. Επιπλέον αυτό που απαιτείται σε ένα υψηλό διοικητικό επίπεδο είναι η
χάραξη στρατηγικών που θα προωθούν την ∆ιαχείριση Γνώσης ως κρίσιµης πρακτικής
Τέλος θα λέγαµε ότι ο εννοιολογικός και αφηρηµένος χαρακτήρας της ∆ιαχείριση
Γνώσης πρέπει να µετασχηµατιστεί σε καθηµερινές πρακτικές και αυτός ο λειτουργικός
προσανατολισµός δεν πρέπει να υποτιµάται. Η υποδοµή της ∆ιαχείριση Γνώσης είναι µια
συλλογή από εργαλεία και τεχνολογίες που καλύπτουν το ευρύ φάσµα των διαδικασιών
της ∆ιαχείριση Γνώσης και της γενικότερης στρατηγικής. Άλλωστε η ∆ιαχείριση Γνώσης
δεν αποτελεί φαινόµενο διαχείρισης βιβλιοθήκης όπου το µόνο ενδιαφέρον επιτρέπει την
ανάκτηση και την πρόσβαση στους διάφορους γνωστικούς πόρους. Η συνεχής ανάπτυξη,
το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και η πολυσυλλεκτική ευφυΐα δεν αποτελούν ζητούµενα
µιας απλής διαχειριστικής πολιτική. Οι αποθήκες γνώσης δεν έχουν αποθηκευτικό ρόλο. Η
γνώση δεν διαχειρίζεται για να στοιβαχτεί. Ένα από τα

πιο ποιοτικά εγγενή

χαρακτηριστικά της γνώσης είναι και η µάθηση. Μέσω της µάθησης πραγµατικά
βελτιώνεται ένας ποιοτικός µετασχηµατισµός της γνώσης, η κοινωνικοποίησή της. Η
∆ιαχείριση Γνώσης είναι ένα κοινωνικότεχνικό φαινόµενο και αυτό κάνει προκλητική την
ανάλυση παραµέτρων όπως η ανθρώπινη συµπεριφορά, οι αξίες, οι εµπειρίες, η αντίληψη
και το γνωστικό επίπεδο. Η γνώση δεν αποτελεί µια αφαίρεση αλλά έναν διευκολυντή και
επιταχυντή ικανοτήτων που ενσωµατώνει συστατικά αξίας που αποκαλύπτονται µε βάση
την υποκειµενικότητα του κάθε χρήστη της. Το ανοιχτό ερώτηµα στη ∆ιαχείριση Γνώσης
είναι τι σηµαίνει συγκεντρώνω γνώση; Απλά συγκεντρώνω έγγραφα σε µια εφαρµογή
πληροφορικής και απλά επισυνάπτω ορισµένα δεδοµένα την οποία διευκολύνουν την
ανάκτηση; Η απάντηση δεν είναι προφανής. Ακριβώς γιατί ειδικά στην πληροφορική η
λεπτοµερής ανάλυση και ο προσδιορισµός των απαιτήσεων είναι δεσµευτικοί για τα
σενάρια της αξιοποίησης της γνώσης.(Λύτρας, 2003).
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1.2 Η ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε έρευνα της Π. Λωγιοτάτου, (2007) στη ∆ύση, η συζήτηση γύρω από
τη γνώση έχει τις ρίζες της στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι θεµελίωσαν τα
δύο διαφορετικά επιστηµολογικά ρεύµατα : τον εµπειρισµό και τον ορθολογισµό. Αυτή η
διάκριση αποτέλεσε το ορόσηµο και της σύγχρονης επιστηµολογίας της Γηραιάς Ηπείρου,
την οποία όµως προσπάθησε να συνθέσει η νεότερη επιστηµολογία του 18ου και 19ου
αιώνα. Πιο αναλυτικά :
Το ρεύµα του ορθολογισµού υποστηρίζει την ύπαρξη µιας εκ των προτέρων
γνώσης, η οποία υπάρχει ανεξάρτητα από την αισθητηριακή εµπειρία και η οποία µπορεί
να συναχθεί µε λογικούς συλλογισµούς. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η γνώση µπορεί
να αποκτηθεί µέσω κάποιας παραγωγικής λογικής µε την βοήθεια ορισµένων διανοητικών
κατασκευών, όπως είναι οι νόµοι, οι έννοιες και οι θεωρίες. Ο σηµαντικότερος
εκπρόσωπος του ρεύµατος του ορθολογισµού είναι ο Πλάτωνας, ο οποίος ανέπτυξε τη
θεωρία της «ιδέας», την οποία γνωρίζει και κατακτά το ανθρώπινο πνεύµα µε τη συµβολή
της λογικής.
Ο εµπειρισµός, το αντιδιαµετρικά αντίθετο ρεύµα του ορθολογισµού, σύµφωνα µε
την Π.Λωγιοτάτου, προσπαθεί να καταρρίψει τη θεωρία για την εκ των προτέρων ύπαρξη
της γνώσης στην αισθητηριακή εµπειρία και την εισαγωγική απόκτησή της από τις
αισθήσεις. Ο Αριστοτέλης αποτελεί το σηµαντικότερο εκπρόσωπο του εµπειρισµού,
παρόλο που αποτελούσε µαθητή του Πλάτωνα. Αµφισβήτησε την ανεξάρτητα ύπαρξη της
ιδέας και τη συνέδεσε µε την αισθητηριακή ύπαρξη. Αυτό σηµαίνει ότι, για τον
Αριστοτέλη, η γνώση δηµιουργείται από τις αισθήσεις, οι οποίες γεννούν τις µνήµες που
µε τη σειρά τους συνιστούν την εµπειρία. Αυτή η εµπειρία, µέσα στο µυαλό του ατόµου
δηµιουργούν τη γνώση. Κατά συνέπεια, ο εµπειρισµός δεν αποδέχεται την ανεξάρτητα
ύπαρξη της γνώσης.
Η παραπάνω συζήτηση συνεχίστηκε στην σύγχρονη εποχή και αντιπροσωπεύτηκε
από τα ρεύµατα του ορθολογισµού της Ηπειρωτικής Ευρώπης και του Βρετανικού
Εµπειρισµού.
Ο ευρωπαϊκός ορθολογισµός εκπροσωπήθηκε από τον Καρτέσιο, ο οποίος
υποστήριξε ότι η αληθινή γνώση του εξωτερικού κόσµου µπορεί να αποκτηθεί από το νου
και όχι τις αισθήσεις. Επιπλέον διατύπωσε ορισµένους κανόνες για την απόκτηση της
αληθούς γνώσης, οι οποίοι είναι 1) Η αµφισβήτηση ως αληθούς αυτού που δεν είναι
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απόλυτα σαφές και ευκρινές και η αποφυγή των προκαταλήψεων και των βιαστικών
αποφάσεων 2) Ανάλυση των υπό συζήτηση ζητηµάτων σε τόσα συστατικά µέρη όσα είναι
απαραίτητα για την επίλυση του προβλήµατος που βρίσκεται υπό συζήτηση. 3)
∆ηµιουργία µιας νοητής ακολουθίας µε βάση την πολυπλοκότητα, από το πιο απλό στο πιο
πολύπλοκο, κατά την ανάλυση των ζητηµάτων. 4) Προσεκτική και πλήρης ανασκόπηση
των ζητηµάτων που βρίσκεται υπό συζήτηση, ώστε να µην διαφύγει τίποτα από τα
συζήτηση.
Ο βρετανικός εµπειρισµός ιδρύθηκε από τον Τζων Λοκ, ο οποίος διατύπωσε την
άποψη ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένα λευκό χαρτί κενό από χαρακτήρες, δηλαδή δεν
φέρει καµία εκ των προτέρων ιδέα. Τις ιδέες τις εφοδιάζει στο νου, η εµπειρία που
διακρίνεται σε δύο είδη : την αίσθηση και τον στοχασµό. Η αίσθηση είναι η αισθητηριακή
αντίληψη και ο στοχασµός είναι η αντίληψη της εσωτερικής λειτουργίας του νου.
Η σύνθεση των δύο ρευµάτων πραγµατοποιήθηκε το 18ο αιώνα από τον
Εµµανουέλ Καντ, ο οποίος αποδέχτηκε την εµπειρία ως πηγή της γνώσης αλλά όχι ως
µοναδική πηγή γνώσης. Η γνώση προέρχεται από τη συνεργασία της εµπειρίας µε τη
λογική σκέψη. Ο νούς είναι ενεργός παράγοντας στη δηµιουργία της γνώσης, καθώς
ταξινοµεί τις αισθητηριακές αντιλήψεις στο χώρο και στο χρόνο και παρέχει τα εργαλεία
για την κατανόηση των εµπειριών. Ο Κάντ διέκρινε το υποκείµενο από το αντικείµενο και
εντόπισε την ύπαρξη του προγράµµατος «καθ΄ εαυτον», το οποίο υφίσταται ανεξάρτητα
και πιο πέρα από τη δική µας αισθητηριακή αντίληψη.
Ο Γκέοργκ Χέγκελ υποστήριξε ότι η γνώση προέρχεται από την αισθητηριακή
αντίληψη µετά από ένα διαλεκτικό εξαγνισµό που κάνει την αισθητηριακή αντίληψη πιο
ορθολογιστική και υποκείµενη. Η υψηλότερη µορφή γνώσης είναι το «Απόλυτο Πνεύµα».
Είναι αυτό που παραµένει µετά από τη διαλεκτική, η οποία συµφιλιώνει τη θέση και την
αντίθεση, απορρίπτοντας αυτό που δεν είναι ορθολογικό.
Ο Καρλ Μαρξ αντιλήφθηκε ότι κατά την αναζήτηση της γνώσης, το αντικείµενο
και το υποκείµενο βρίσκονται σε µια διαρκή διαλεκτική διαδικασία αµοιβαίας
προσαρµογής. Η διαδικασία που έχει στόχο να κάνει γνωστό το αντικείµενο, είναι και
αυτή που το αλλάζει. Εποµένως, η γνώση αποκτάται µέσα από το χειρισµό των πραγµάτων
και η αλήθεια των πραγµάτων αποδεικνύεται στην πράξη.
Η επιστηµολογία του 20ου αιώνα, δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στον
σκεπτόµενο εαυτό και τον εξωτερικό κόσµο, κατά την αναζήτηση της γνώσης. Ο
Έντµουντ Χούρσελ, υποστήριξε ότι η βέβαιη γνώση είναι δυνατή µόνο µέσα από την
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περιγραφή των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στην «καθαρή συνείδηση» και τα αντικείµενά
της. Επιπλέον, υπογράµµισε τη µεγάλη σηµασία της συνειδητής άµεσης εµπειρίας. Ο
Χούρσελ, θεµελίωσε το κίνηµα της φαινοµενολογίας, του οποίου οι φιλόσοφοι
προσπάθησαν να περιγράψουν και να αναλύσουν τα φαινόµενα, δηλαδή τον τρόπο µε τον
οποίο το καθ΄ εαυτόν πράγµα εµφανίζεται στη συνείδηση.
Άλλο ένα ρεύµα του αιώνα αυτού είναι η αναλυτική φιλοσοφία, η οποία
επικεντρώθηκε στη γλώσσα µε την οποία οι άνθρωποι περιγράφουν τα πράγµατα. Ο
Βιτγκενστάιν, ο πιο διακεκριµένος φιλόσοφος της αναλυτικής φιλοσοφίας, υποστήριξε ότι
η γνώση είναι σωµατική πράξη που εκφράζει µια θέληση να επιφέρει αλλαγές στη
συγκεκριµένη τάξη πραγµάτων. Ανάλογη σχέση ανάµεσα στη γνώση και τη δράση
εντόπισε ο αµερικανικός πραγµατισµός, ο οποίος αποπειράθηκε να αναπτύξει µια σχέση
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον άνθρωπο και τον κόσµο που πραγµατοποιείται µέσα από
την εµπειρία, τον πειραµατισµό και τη δράση.
Τα τελευταία δέκα χρόνια διαδίδεται η άποψη ότι πέρα από τα όρια της γνώσης
έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στα έγγραφα, ή την εσωτερική γνώση που κατέχει ο
καθένας σε µορφή σοφίας ή εµπειρίας, υπάρχει µια άλλη σηµαντική µορφή γνώσης. Αυτή
µπορεί να χαρακτηριστεί ως πάγια γνώση. Αυτοί που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες
περιλαµβάνουν τη γνώση στα ίδια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η κατανόηση αυτών των
διεργασιών προέκυψε από τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το ΤQM και το ΒPR. Η
ιδέα ήταν ότι αντί να υπολογίζουµε το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να πάει από το Α
στο Β και το Γ και να επιχειρούµε να βελτιώσουµε αυτή τη διεργασία σε µια γραµµική
µορφή, καλύτερο θα ήταν να διεκδικήσουµε µαζικές βελτιώσεις µε τη ριζική
αναδιάρθρωση ώστε να πετυχαίναµε από το Α να πάµε κατευθείαν στο Γ ή ακόµη και στο
∆. (Λύτρας,2003)

1.3 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Σύµφωνα µε τον Λύτρα (Λύτρας, 2003) την δεκαετία του ΄80 το κλασικό
management έστρεψε περισσότερο το ενδιαφέρον του στην εταιρική κουλτούρα, τον
περιορισµό της παραγωγής, µε σκοπό τη µείωση των εξόδων, τη διερευνητική διοίκηση,
το Management by walking around (MBWA) και το Total quality Management (TQM). Τη
δεκαετία του 90 το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε ακόµη πιο έντονα στην απελευθέρωση της
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ανταγωνιστικής δυναµικής των ανθρώπινων πόρων. Σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό
της επιχείρησης, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε

στις βασικές δυνατότητες και τον

επιµορφούµενο οργανισµό. Όσον αφορά την τεχνολογική πλευρά ήρθε στο προσκήνιο ο
στρατηγικός σχεδιασµός των συστηµάτων πληροφόρησης ενώ παράλληλα το internet
ξεκίνησε τη θεαµατική του άνοδο. Σταδιακά γινόταν όλο και πιο κατανοητό ότι οι
παραδοσιακοί οργανισµοί που βασιζόταν στην προσέγγιση στρατηγική-δοµή –συστήµατα
δεν επρόκειτο πλέον να έχουν την ίδια επιτυχία που είχαν στο παρελθόν. Το BPR,λοιπόν,
οδήγησε σε µια στροφή προς τα τρία P – purpose, people,process(σκοπός, άνθρωποι,
διεργασία). Ήταν ευρέως αποδεκτό ότι η ανάπτυξη µιας κοινής αντίληψης σ’ όλη την
κλίµακα της επιχείρησης ήταν πολύ πιο πιθανό να εισαγάγει τους ανθρώπους σε
οργανωτικές φόρµες που ήταν λιγότερο άκαµπτες και ακόµη λιγότερο αναγνωρίσιµές από
ότι είχαν υπάρξει κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Από τη στιγµή που η
τεχνολογία επέτρεψε σε ένα σύνολο ανθρώπων που βρίσκονται διασκορπισµένοι σε
ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ να δηµιουργήσουν ένα προϊόν και
µια υπηρεσία η οποία πρόκειται να πωληθεί σε πελάτες που οι ίδιοι δεν θα τους δουν ποτέ,
γίνεται αντιληπτό ότι η δοµή ελέγχου του παραδοσιακού οργανισµού δεν είναι πλέον
αποδοτική. Έτσι στις αρχές του 2000 η ∆ιαχείριση Γνώσης έχει αποδειχθεί ως ο ενοποιών
εταιρικός στόχος. Σήµερα, πρόθεση είναι η ολοκλήρωση της επιχείρησης µέσω µιας
κοινής χρήσης της γνώσης, η αναγνώριση της αξίας αυτού που ονοµάζεται πνευµατικό
κεφάλαιο (intellectual capital) και η κατανόηση ότι ο ανταγωνισµός στηρίζεται όχι στην
ιδιοκτησία φυσικών περιουσιακών στοιχείων ή έστω πληροφοριών, αλλά στη δυνατότητα
ανάπτυξης και αξιοποίησης της γνώσης.
Η ∆ιαχείριση Γνώσης βγήκε στην επιφάνεια τα τελευταία 8-10 χρόνια και
σταδιακά αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή υπό την καθοδήγηση της δικτυακής οικονοµίας
µέσω του αυξανόµενου ανταγωνισµού, των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και από
την καθ’ όλα ορµητική παρουσία του Internet. Το καθαρό αποτέλεσµα όλου αυτού είναι η
ενίσχυση

της οικονοµίας συνολικά. Οι άνθρωποι έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στην

πληροφορία από οποιαδήποτε άλλη στιγµή. Υπάρχει µια τεράστια δυναµική µάθησης µε
επιταχυνόµενους ρυθµούς, αλλά και αλλαγής σε αντίστοιχα επιταχυνόµενους ρυθµούς.
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην ανάγκη ύπαρξης ενός πολύ πιο υπεύθυνου οργανισµού.
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1.4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Μετά τον ορισµό της έννοιας της διαχείρισης της γνώσης και την πορεία της
ανάπτυξής της, καλό θα ήταν να εξετάσουµε επί της ουσίας την εφαρµογή της στους
οργανισµούς. Όµως η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να προσθέσουµε ότι δεν είναι άµοιρη
προβληµάτων. Εάν κάναµε την ερώτηση «Έχει σηµασία η γνώση σε έναν οργανισµό;» οι
περισσότεροι θα απαντούσαν «Ασφαλώς». Στην περίπτωση όµως που αναρωτιόµασταν
εάν έχει σηµασία η γνώση για τη δική µας επιχείρηση, η απάντηση θα ήταν πολύ
διαφορετική. Η αιτία είναι διότι δεν έχουµε ακόµα αντιληφθεί την σύνδεση ανάµεσα στο τι
γνωρίζουν οι υπάλληλοι

και στο τι κάνουν οι οργανισµοί. Η αλήθεια είναι ότι

οι

περισσότεροι από αυτούς που διευθύνουν έναν οργανισµό δεν έχουν καταλάβει επαρκώς
την έννοια της διαχείρισης τη γνώσης ούτε έχουν εκτιµήσει επαρκώς την αξία της ( Niall
Sinclair 2006).
Εκτός όµως από την σύγχυση όσον αφορά την έννοια της ∆ιαχείριση Γνώσης,
υπάρχουν και άλλα προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της σύµφωνα µε
τους M.Santosus και J.Surmacz (2001):
- Η συµµετοχή των εργαζοµένων
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται στη ∆Γ ξεκινούν συνήθως από
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αγνοούν τους ανθρώπους και τα πολιτιστικά ζητήµατα. Σε
ένα περιβάλλον όπου η γνώση ενός ατόµου αξιολογείται και ανταµείβεται, έχει µεγάλη
σηµασία η δηµιουργία ενός οργανισµού που αναγνωρίζει τη σιωπηρή γνώση και
ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να την µοιραστούν. Η ανάγκη να πειστούν οι υπάλληλοι για
τη σηµασία της ∆ιαχείριση Γνώσης δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί. Σε τελευταία ανάλυση,
σε πολλές περιπτώσεις οι υπάλληλοι καλούνται να παραδώσουν τη γνώση τους και την
εµπειρία δηλαδή τα ίδια τα στοιχεία της προσωπικότητά τους

που τους καθιστούν

πολύτιµους ως υπαλλήλους.
Οι «one way» επιχειρήσεις παρακινούν τους υπαλλήλους να συµµετέχουν στη ∆Γ
µε τη δηµιουργία ενός προγράµµατος κινήτρων. Εντούτοις στην περίπτωση αυτή υπάρχει
ο κίνδυνος, οι υπάλληλοι να συµµετάσχουν απλώς για να κερδίσουν τα κίνητρα,
αδιαφορώντας για την ποιότητα ή τη σχετικότητα των πληροφοριών που δίδουν. Το
ιδανικό, θα ήταν η συµµετοχή στη ∆ιαχείριση Γνώσης να είναι η ίδια η ανταµοιβή τους.
Εάν η ∆ιαχείριση Γνώσης δεν καθιστά τη ζωή ευκολότερη για τους υπαλλήλους, θα
αποτύχει.
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- Ο κίνδυνος της υποκατάστασης της ∆ιαχείριση Γνώσης από την τεχνολογία
Η ∆ιαχείριση Γνώσης

δεν είναι µια έννοια βασισµένη στην τεχνολογία. Οι

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ένα σύστηµα κεντρικών βάσεων δεδοµένων, έναν πίνακα
ηλεκτρονικών µηνυµάτων, µια πύλη Ιστού ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο µε την ελπίδα ότι
έχουν καθιερώσει ένα πρόγραµµα ∆Γ σπαταλούν και το χρόνο τους και τα χρήµατα. Ενώ η
τεχνολογία µπορεί να υποστηρίξει τη ∆Γ, δεν είναι η αφετηρία ενός προγράµµατος ∆Γ.
-Έλλειψη επιχειρηµατικού στόχου
Ο στόχος

ενός προγράµµατος διαχείρισης γνώσης δε θα πρέπει να είναι

ανεξάρτητος από τον επιχειρησιακό στόχο. Οι καλές πρακτικές είναι µια αξιέπαινη ιδέα
όµως θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος επιχειρησιακός λόγος για να εφαρµοστούν. Χωρίς
έναν ξεκάθαρο επιχειρησιακό στόχο η ∆ιαχείριση Γνώσης είναι ανώφελη.
-Η ∆ιαχείριση Γνώσης δεν είναι στατική
Όπως µε πολλά περιουσιακά στοιχεία, η αξία της γνώσης µπορεί να φθίνει µε την
πάροδο του χρόνου. Το περιεχόµενο σε ένα πρόγραµµα ∆Γ πρέπει να ενηµερώνεται
συνεχώς και να τροποποιείται ∆εν υπάρχει κανένα σηµείο τέλους σε ένα πρόγραµµα
∆ιαχείριση Γνώσης. Όπως την ανάπτυξη και το µάρκετινγκ και πολλά άλλα η ∆Γ είναι µια
συνεχώς εξελισσόµενη επιχειρησιακή πρακτική.
-Κάθε πληροφορία δεν είναι απαραίτητα και γνώση
Οι οργανισµοί πρέπει να είναι σε επιφυλακή για την υπερφόρτωση πληροφοριών.
Η ποσότητα σπανίως ισούται µε ποιότητα, και αυτό ισχύει και για τη ∆ιαχείριση Γνώσης.
Πράγµατι, το σηµαντικό ενός προγράµµατος ∆ιαχείριση Γνώσης είναι να προσδιοριστούν
και να επιλεχθούν οι πολύτιµοι λίθοι γνώσης από µια θάλασσα πληροφοριών.

1.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ∆Γ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
1.5.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ∆Γ

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί µια σειρά από µοντέλα κατηγοριοποίησης της
γνώσης. Στην ενότητα αυτή γίνεται µια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης αυτών των
µοντέλων.
a) Το µοντέλο του Boisot
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Το µοντέλο του Boisot (1987) αποτελεί µια ενδιαφέρουσα περίπτωση µοντέλου
κατηγοριοποίησης της γνώσης. Οι βασικές παραδοχές του µοντέλου είναι ότι η γνώση
µπορεί να είναι κωδικοποιηµένη ή µη όπως επίσης µπορεί να έχει διαχυθεί ή όχι σε έναν
οργανισµό. Ο Boisot (1987) χρησιµοποιεί τον όρο κωδικοποιηµένη γνώση για να
αναφερθεί σε γνώση που είναι συστηµατικά προετοιµασµένη για τη διάχυσή της. Ο όρος
µη κωδικοποιηµένη γνώση χρησιµοποιείται για γνώση που δεν έχει προετοιµαστεί
προκειµένου να διαχυθεί. Αντιστοίχως ο όρος διανεµηµένη γνώση χρησιµοποιείται για
γνώση που είναι έτοιµη προς διάχυση.
Ουσιαστικά η χρήση των δύο παραµέτρων της κωδικοποίησης και της διάχυσης
χρησιµοποιούνται για την τεκµηρίωση 4ων τεταρτηµορίων καθένα εκ των οποίων
προσδιορίζει µοναδικά µια κατηγοριοποίηση γνώσης. Στο µοντέλο του Boisot

οι

επιµέρους κατηγοριοποιήσεις της γνώσης µε βάση τη διάκριση των µεταβλητών που
επισηµάνθηκαν περιλαµβάνουν:
BOISOT’S KNOWLEDGE CATEGORY MODEL
CODIFIED

PROPRIETARY
KNOW LEDGE

PUBLIC
KNOWLEDGE

PERSONAL
KNOWLEDGE

COMMON
SENSE

UNCODIFIED
UNDIFFUSED

DIFFUSED

Source:Boisot (1987)
“Information and Organizations:
The Manager as Anthropologist”
Fontana/Collins, London

Γράφηµα 1ο Το µοντέλο του Boisot
 Propriety Knowledge: Κωδικοποιηµένη αλλά όχι διανεµηµένη γνώση. Σε αυτήν
την περίπτωση η γνώση είναι κωδικοποιηµένη αλλά παραµένει περιορισµένη σε
ένα πολύ µικρό πληθυσµό ανθρώπων. Η βασική λογική είναι πως αυτά τα άτοµα
πρέπει να γνωρίζουν- “ need to Know basis”.
 Personal Knowledge: Μη κωδικοποιηµένη και µη διανεµηµένη γνώση. Σε αυτήν
την περίπτωση περιλαµβάνονται αντιλήψεις, εσωτερικεύσεις, εµπειρίες, στάσεις
κλπ.
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 Public Knowledge: κωδικοποιηµένη και διανεµηµένη γνώση. Σε αυτήν την
περίπτωση

περιλαµβάνονται

βιβλία,

επιστηµονικές

εκδόσεις,

περιοδικά,

βιβλιοθήκες κ.α.
 Common Sense Knowledge:Μη κωδικοποιηµένη και σχετικά διανεµηµένη γνώση.
Αυτού του είδους η γνώση θεωρείται από τον Boisot ότι αποτελεί προϊόν
σταδιακής

οικοδόµησης

µέσω

µιας

διαδικασίας

κοινωνικοποίησης

και

συνδυασµού εθίµων και διαίσθησης.

β)Το µοντέλο των Hahn & Subramani
Οι Hahn και Subramani (2000) στην εργασία τους κάνουν µια πολύ ουσιαστική
διάκριση αξιοποιώντας την βιβλιογραφία. Με βάση λοιπόν τις διαπιστώσεις τους, οι
στρατηγικές του Knowledge Management που αναλαµβάνονται σε µια επιχείρηση
κατηγοριοποιούνται σε γενικούς άξονες. Από την µια πλευρά διακρίνεται η στρατηγική
της εξατοµίκευσης και από τη άλλη πλευρά η στρατηγική της κωδικοποίησης. Με βάση
τη στρατηγική της εξατοµίκευσης, η οποία στηρίζεται στην γνώση που συνήθως είναι tacit
η παραδοχή είναι πως τελικά η γνώση κυρίως διανέµεται µέσω άµεσης διαπροσωπικής
επικοινωνίας.
Από την άλλη πλευρά η στρατηγική της κωδικοποίησης υποστηρίζει πως η γνώση
µπορεί να εντοπιστεί να ληφθεί και να κωδικοποιηθεί προτείνοντας µια προσέγγιση
«έγγραφο προς άτοµο». Η έµµεση προέκταση αυτής της προσέγγισης είναι η αποθήκευση
και η καταχώρηση της γνώσης σε βάσεις δεδοµένων που εξασφαλίζουν της εύκολη
ανάκτηση. Στο ίδιο πρόβληµα

ο Zack προτείνει ότι ο τρόπος προσδιορισµού µιας

στρατηγικής ∆ιαχείρισης Γνώσης εξαρτάται άµεσα από µερικές µεταβλητές όπως:
Αβεβαιότητα, Αµφιβολία και Πολυπλοκότητα.
Η πρόταση των Hahn και Subramani έχει ως αφετηρία την εξής παραδοχή: Η
διαχείριση της γνώσης επηρεάζεται άµεσα από δυο κρίσιµες παραµέτρους:
1. Από τη σηµείο που βρίσκεται –παραµένει η γνώση και
2.Από το βαθµό στον οποίο είναι δοµηµένη η γνώση.
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HAHN & SUBRAMMANI’S
FRAMEWORK FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT SUPPORT

Level of A-Priori Structures

Locus of Knowledge
ARTIFACT

DOCUMENTS REPOSITORY

STRUCTURED

DATA WAREHOUSING

COLLABORATIVE FILTERING

UNSTRUCTURED

INDIVIDUAL
YELLOW PAGES OF EXPERTS
EXPERTISE PROFILE
& DATABASES

ELECTRONIC DISCUSSION
FORUMS

INTRANETS & SERACH ENGINE

Source : Hahn, J. and M. Subramani (2000)
“A Framawork of Knowledge Management Systems
Issues and Challenges for theory and practice.
21st Annual International Conference on Information Systems ICIS 2000
December 10-13, 2000 at the Brisbane Convention and Exhibition Centre, Brisbane, Australia

Γράφηµα 2ο To µοντέλο των Hahn & Subramani
Έτσι το χαρακτηριστικό της θέσης της γνώσης προσδιορίζει αν στο περιβάλλον
διαχείρισης της γνώσης ο χρήστης που αντιµετωπίζει ένα γνωστικό έλλειµµα ή πρόβληµα
θα διασυνδεθεί µε κάποιο έγγραφο δοµηµένο και καταχωρηµένο στο σύστηµα ή αν
αντιθέτως θα προωθηθεί σε άµεση επικοινωνία µε ένα άτοµο. Οι Hahn και Subramani
θεωρούν ότι το επίπεδο της εκ των προτέρων δόµησης επηρεάζει άµεσα τον τρόπο
απόδοσης ή µετασχηµατισµό ενός προβλήµατος σε µια µορφή που το συσχετίζει άµεσα
συγκεκριµένους τύπους γνώσης.
Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται το µοντέλο των Hahn και Subramani.H
οριζόντια του διάσταση εστιάζει στη θέση της γνώσης, µε τη διάκριση να αφορά άτοµα ή
έντυπα. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η αντίληψη για το αν υπάρχει µια εκ των
προτέρων θεώρηση δοµής ή αν αυτή η δοµή απαιτείται για την αποτελεσµατική διαχείριση
του γνωστικού πόρου.
Στα τέσσερα αριθµηµένα τεταρτηµόρια µπορεί κανείς να διακρίνει τα τέσσερα
σενάρια λειτουργίας συστηµάτων διαχείρισης της γνώσης. Στο πρώτο κελί το σύστηµα
διαχείρισης της γνώσης διαχειρίζεται γνωστικούς πόρους που έχουν µια δοµή ή που µια
δοµή µπορεί εύκολα να υποτεθεί λόγω συνοδευτικών χαρακτηριστικών (π.χ . λέξεις
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κλειδιά σε αναφορές). Τέτοιου είδους συστήµατα έχουν ως πλαίσιο περιπτώσεις όπου η
γνώση µπορεί αποτελεσµατικά να κωδικοποιηθεί. Στο 2ο κελί εµφανίζονται συστήµατα
όπου η γνώση υπάρχει σε άλλα άτοµα αλλά το περιεχόµενο της διαχειρίζεται από κάποιο
σύστηµα. Στο τρίτο κελί η δοµή των εντύπων που διαχειρίζεται το περιβάλλον διαχείρισης
της γνώσης δεν είναι δεδοµένη. Στο 4ο κελί τα πράγµατα είναι περισσότερο ευέλικτα : ∆εν
αναγνωρίζεται δοµή στην γνώση εκ των προτέρων και η γνώση υπάρχει σε άτοµα.

γ) Το µοντέλο των Nonaka και Takeuchi

Στην απλούστερη µορφή το µοντέλο των Nonaka και Takeutsi (1995)
παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφηµα:

TO
TACIT KNOWLEDGE

TACIT
KNOWLEDGE

SOCIALIZATION

EXPLICIT KNOWLEDGE

EXTERNALIZATION

FROM
EXPLICIT
KNOWLEDGE

INTERNALIZATION

COMBINATION

Source:Nonaka και Takeutsi (1995)

Γράφηµα 3ο To µοντέλο των Nonaka και Takeutsi
H βασική παραδοχή του µοντέλου είναι πως η γνώση συντίθεται από tacit και
explicit συστατικά. Η tacit γνώση ορίζεται ως η µη εκφρασµένη γνώση, η διαισθητικά
επηρεαζόµενη και η µη καταγεγραµµένη. Αντιθέτως η explicit γνώση είναι εκφρασµένη και
αποτυπωµένη γνώση.

Η προσέγγιση των Nonaka και Takeuchi, διακρίνει τέσσερις καταστάσεις µέσω
των οποίων γίνεται ένας δυναµικός µετασχηµατισµός από µια µορφή γνώσης σε άλλη.
Έτσι µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης (socialization) επέρχεται ο
µετασχηµατισµός της ρητής (tacit) γνώσης σε ρητή (tacit) ενώ µε τη διαδικασία της
εξωτερίκευσης (externalization)

επέρχεται η τροποποίησή της σε άρρητη. Επίσης το
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µοντέλο παραδέχεται ότι η άρρητη (explicit) γνώση µετασχηµατίζεται σε άρρητη (explicit)
µέσω του µηχανισµού του συνδυασµού (combination) ενώ µέσω της διαδικασίας της
εσωτερίκευσης (internalization) µετατρέπεται σε ρητή γνώση. Κεντρική λοιπόν θέση στο
όλο µοντέλο κατέχει η παραδοχή πως υπάρχουν βασικές διαδικασίες µετασχηµατισµού:

1.Κοινωνικοποίηση- socialization (everyday comradeship)
2.Εξωτερίκευση – externalization (formalizing a body of Knowledge)
3.Εσωτερίκευση- internalization (translating theory into practice) και
4.Συνδυασµός – combination (combining existing theories)

δ) Το µοντέλο των Hedlund και Nonaka
Μια τροποποιηµένη έκδοση του προηγούµενου µοντέλου αν και χρονολογικά
προηγούµενη είναι αυτή των Hedlund and Nonaka (1993). Η βασική του παραδοχή είναι
η ύπαρξη τεσσάρων φορέων ή µεσαζόντων γνώσης σε έναν οργανισµό: Ονοµαστικά το
άτοµο, η µικρή οµάδα, ο οργανισµός και το διοργανωσιακό πλαίσιο (individual, the small
group, the organization and the interorganisational domain).
Η βασική συνεισφορά του µοντέλου είναι η διασύνδεση φορέων γνώσης µε
συγκεκριµένους τύπους γνώσης αν και η κριτική ως προς τη συνολική του συνεισφορά
εστιάζεται στην τεκµηρίωση των παραδοχών του.
INDIVIDUAL GROUP

ORGANIZATI
ON

INTERORGANIZATIONAL
DOMAIN

Knowing
calculus

Quality circle’s
Documented
Analysis of its
performance

Organization
chart

Supplier’s
Patents and
Documented
practices

Team
Coordination
in
Complex work

Corporate
culture

Customer’s
Attitudes to products
and expectations

ARTICULATED
KNOWLEDGE

TACIT
KNOWLEDGE

CrossCultural
Negotiation
Skills

Source: Hedlung & Nonaka (1993)
“Models of KM in the West and Japan”
Γράφηµα 4 o To µοντέλο των Heldund και Νοnaka
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Στην κάθετη διάσταση του µοντέλου επισηµαίνεται πάλι η διάκριση σε ρητή και
άρρητη µε διαφοροποιηµένες λεκτικές περιγραφές. Συγκεκριµένα η άρρητη γνώση
περιγράφεται ως articulated δηλαδή γνώση που εκφράζεται και επικοινωνείται.

1.5.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η ∆ιαχείριση Γνώσης (∆Γ) αποτελεί ένα δι-επιστηµονικό πεδίο µε µεγάλο
εύρος εφαρµογών και προσεγγίσεων. Για το λόγο αυτό κατά την εξέλιξη της
χρησιµοποιήθηκε

µία

πλειάδα

εργαλείων

και συστηµάτων τα οποία είτε

δηµιουργήθηκαν είτε προσαρµόστηκαν για να καλύψουν ανάγκες και ευκαιρίες επιµέρους
πεδίων της ∆Γ.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σηµαντικές οµάδες εργαλείων που έχουν
χρησιµοποιηθεί για τη ∆ιαχείριση Γνώσης εντός οργανισµών σύµφωνα µε τον Λύτρα
(Λύτρας 2003).

α) Εταιρικοί Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι και Κοινωνικά ∆ίκτυα
"Μακάρι

να

ξέραµε

τι

ξέρουµε". Η

ευχή αυτή στα στόµατα πολλών

υψηλόβαθµων στελεχών σηµαντικών οργανισµών εκφράζει µε καταπληκτική ακρίβεια
τη βασική υπηρεσία που αυτοί περιµένουν από τις τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης.
Να µπορούν να γνωρίζουν δηλαδή ανά πάσα στιγµή το είδος και την ποιότητα της
συλλογικής γνώσης που η εταιρεία τους διαθέτει.
Μία από τις πρώτες προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το ζήτηµα ήταν οι
Εταιρικοί

Ηλεκτρονικοί

Κατάλογοι (Corporate Yellow Pages).

Ο

όρος,

που

παραπέµπει σαφώς σε καταλόγους του τύπου Χρυσός Οδηγός, αναφέρεται σε έναν
κατάλογο ο οποίος καταχωρεί σε µια ιεραρχική δοµή πληροφορίες για το ανθρώπινο
δυναµικό ενός οργανισµού αναφορικά µε τις γνώσεις και τις ικανότητες του τελευταίου.
Κάθε εργαζόµενος καλείται να καταχωρήσει το προφίλ του µέσω συνήθως κάποιας
τυποποιηµένης φόρµας ενώ η πρόσβαση στον κατάλογο γίνεται µέσω µιας απλής µηχανής
αναζήτησης.
Τα επαγγελµατικά κοινωνικά δίκτυα, όπως το LinkedIn, το Xing ή το Ryze,
έχουν το χαρακτηριστικό ότι δίνουν έµφαση περισσότερο στους συνδέσµους µεταξύ
των µελών τους παρά στα µέλη αυτά καθ’ αυτά.
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Αυτό τα κάνει πιο ελκυστικά στους χρήστες οι οποίοι είναι πλέον θετικά
διακείµενοι στο να καταχωρούν το προφίλ τους και βάσει αυτού να συνδέονται µε
επαγγελµατίες παροµοίων ικανοτήτων και ενδιαφερόντων.
Βάσει όλων των παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι η υλοποίηση ενός Εταιρικού
Ηλεκτρονικού Καταλόγου σε µια εταιρεία εξαρτάται σηµαντικά από τη νοοτροπία
και τον τρόπο λειτουργίας της τελευταίας.

β) Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εγγράφων και Περιεχοµένου
Μια από τις σηµαντικότερες πηγές γνώσης σε έναν οργανισµό, πέραν του
ανθρωπίνου δυναµικού του, είναι ο όγκος του περιεχοµένου που παράγει. Ως εκ τούτου η
αποτελεσµατική διαχείριση αυτού είναι σηµαντικός παράγοντας αποτελεσµατικής
διαχείρισης της συνολικής οργανωσιακής γνώσης.
Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management Systems - CMS)
είναι ένα λογισµικό που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία, επεξεργασία, διαχείριση
και δηµοσίευση περιεχοµένου µε συνεπή και οργανωµένο τρόπο εντός του οργανισµού.
Ειδική κατηγορία των CMS αποτελούν τα συστήµατα διαχείρισης εγγράφων (Document
Management System – DMS). Ένα DMS περιλαµβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες για τη
διαχείριση των εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των
διαδικασιών καθηµερινής λειτουργίας του οργανισµού.

γ) Κοινότητες Πρακτικής
Οι Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ) είναι ευέλικτες οµάδες επαγγελµατιών, οι
οποίες

ενώνονται

ανεπίσηµα βάση

κοινών

ενδιαφερόντων,

αλληλεπιδρούν µε

αλληλοεξαρτώµενες εργασίες και οδηγούνται από ένα κοινό σκοπό. Οι άνθρωποι που
συµµετέχουν στις κοινότητες πρακτικής ενσωµατώνουν ένα σύνολο κοινής γνώσης γύρω
από το αντικείµενο της κοινότητας και αναπτύσσουν παρόµοιες ταυτότητες, καθώς
χρησιµοποιούν στο χώρο εργασίας τους παρόµοιες πρακτικές και παρόµοιες πηγές,
πιθανόν έχουν ένα κοινό παρελθόν ή εµπειρίες και µοιράζονται την ίδια γλώσσα.
Αυτές οι κοινές αναφορές είναι που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δηµιουργούν
κοινωνικά δίκτυα υπό µορφή κοινοτήτων µε τα οποία η γνώση για την πρακτική της
κοινότητας µπορεί να διαµοιράζεται και να αφοµοιώνεται εύκολα.
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δ) Εργαλεία Ενδυνάµωσης Συνεργασίας
Η υποστήριξη της συνεργασίας των εργαζόµενων γνώσης (knowledge workers)
ήταν κυρίως ο χώρος των συνεργατικών (groupware) προϊόντων που παρέχουν µία
βασική υποδοµή

επικοινωνίας καθώς και αριθµό επιπρόσθετων

δυνατοτήτων

ανταλλαγής πληροφοριών σε ανεπίσηµο επίπεδο. Λειτουργώντας σε περισσότερο
επίσηµο επίπεδο, τεχνολογίες διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας (document
και workflow management) επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο σε λειτουργίες που απαιτούν τη
συνεργασία ανθρώπων µε ένα συγχρονισµένο τρόπο γύρω από ένα σύνολο εγγράφων. Η
διαχείριση ροής εργασίας (workflow management) αφορά την αυτοµατοποίηση ροών
εργασίας, έτσι ώστε τα έγγραφα, οι πληροφορίες και οι εργασίες να µεταβιβάζονται από
ένα συµµετέχοντα στον επόµενο κατά την εξέλιξη µία επιχειρηµατικής διεργασίας ενός
οργανισµού. Έτσι, ένα σύστηµα ροής εργασίας (workflow system) είναι ένα εργαλείο
αυτοµατοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών το οποίο θέτει τους µηχανισµούς ελέγχου
συστήµατος στα χέρια των τµηµάτων χρηστών, για αυτοµατισµό των εργασιών
επεξεργασίας πληροφοριών.
Πιο

συγκεκριµένα,

οι

λειτουργίες

ενός

περιβάλλοντος

συνεργασίας

περιλαµβάνουν:
 Σύγχρονη

επικοινωνία (synchronous communication) -

η

δυνατότητα

ανταλλαγής σε πραγµατικό χρόνο µηνυµάτων επιτρέπει στους χρήστες να
πραγµατοποιούν συζητήσεις πάνω από το δίκτυο. Παρελκόµενες υπηρεσίες
περιλαµβάνουν την δυνατότητα προσδιορισµού της ταυτότητας συναδέλφων
που

είναι

επίσης συνδεδεµένοι στο δίκτυο. Η σύγχρονη τάση σε τέτοια

συστήµατα είναι η ολοκλήρωση των υπηρεσιών επικοινωνίας µε ήχο

και

εικόνα που παρέχεται σε δίκτυο, ως ένας εναλλακτικός τρόπος ζωντανής
διασύνδεσης χρηστών.
 Εικονικά

περιβάλλοντα (virtual/network spaces) -

εργαλεία

όπως

το

NetMeeting της Microsoft και το Sametime της Lotus επιτρέπουν στους
χρήστες όχι µόνο ζωντανή επικοινωνία αλλά και ζωντανή συνεργασία
γύρω από ένα κοινό κείµενο, µία εφαρµογή ή χρησιµοποιώντας τον
ηλεκτρονικό πίνακα που παρέχεται. Σηµαντικά θέµατα εδώ είναι η
ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και οι δυνατότητες
διαχείρισης (π.χ. αναθεωρήσεις κειµένων, κλείδωµα αρχείων)
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 Υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας (asynchronous communication) - τέτοιες
υπηρεσίες παρέχονται από εργαλεία όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέχρι
εργαλεία συζητήσεων και εφαρµογές συνεργασίας πάνω σε κάποιο θέµα ή έργο
(π.χ. Lotus Team Room).
 ∆υνατότητες σχηµατισµού κοινοτήτων κοινών ενδιαφερόντων (communities of
interest) και διασύνδεση χρηστών µε γνωστικά αντικείµενα µέσα στον
οργανισµό. Τελευταίες εξελίξεις στο τοµέα των υπηρεσιών καταλόγου
(directory services), και η ανάπτυξη και αποδοχή του πρωτοκόλλου LDAP
βοηθούν σηµαντικά στην αυτοµατοποίηση της ανεύρεσης γνωστικών πηγών
(συµπεριλαµβανοµένων

ατόµων)

µε

αποτέλεσµα

την

αποτελεσµατική

οργάνωση των γνωστικών πηγών και ειδικοτήτων ατόµων σε έναν οργανισµό.

ε) Πρόσβαση στην Πληροφορία (Information Access)
Η

∆ιαχείριση

της Πρόσβασης

στην Πληροφορία (Information Access

Management - ΙΑΜ) αποτελεί ένα εκτεταµένο πεδίο εφαρµογών και λύσεων οι οποίες
εξειδικεύονται και προσαρµόζονται κατά την εφαρµογή τους σε συγκεκριµένες εταιρείες
και οργανισµούς. Επιπλέον, είναι ένα πεδίο που βασίζεται σηµαντικά στην τεχνολογία και
ιδιαίτερα σε ευφυείς και καινοτόµες µεθοδολογίες.
Η στοχευµένη πρόσβαση στην πληροφορία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στη βιοµηχανοποίηση της τελευταίας καθώς η δυνατότητα µιας εταιρείας να έχει τη
σωστή πληροφορία, στο σωστό πλαίσιο χρήσης και στο σωστό χρόνο αποτελεί βασικό
παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας

της. Εν γένει, η επεξεργασία

της πληροφορίας

υποστηρίζεται από τη γνώση. Γνώση που συλλέγεται από πηγές εντός και εκτός της
εταιρείας, που δοµείται και που συνεισφέρει στον εντοπισµό, την ανάκτηση και τη χρήση
εκείνης της πληροφορίας που απαιτείται για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων ή ανάληψη
δράσεων.
Οι τεχνολογίες πρόσβασης στην πληροφορία περιλαµβάνουν δυνατότητες και
χαρακτηριστικά που ξεπερνάνε κατά πολύ την έννοια της απλής αναζήτησης.
Αναφέρονται, µεταξύ άλλων, δυνατότητες όπως ταξινόµηση, κατηγοριοποίηση

και

συσταδοποίηση περιεχοµένου, εξαγωγή σηµασιολογικών εννοιών και σχέσεων από
περιεχόµενο, οπτικοποίηση πληροφορίας και προσωποποιηµένη αναζήτηση. Εν γένει,
οι τεχνολογίες πρόσβασης στην πληροφορία συλλέγουν και δοµούν την πληροφορία µε
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τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες να µπορούν να την αναζητούν µε ενεργό τρόπο, να την
αναλύουν και να τη χρησιµοποιούν.
Στ) Εργαλεία βασιζόµενα στο Web 2.0.
Ένα από τα σηµαντικά µειονεκτήµατα των πολύπλοκων και εξεζητηµένων
συστηµάτων διαχείρισης γνώσης είναι

ότι

τόσο οι χρήστες τους όσο

και οι

διαχειριστές τους τα µισούν. Κι αυτό γιατί όλο το βάρος διαχείρισης των
συστηµάτων αυτών και της γνώσης που περιέχουν πέφτει ως επί το πλείστον σε
αυτούς. Έτσι παρατηρείται συχνά το φαινόµενο σηµαντικές επενδύσεις σε εξελιγµένα
συστήµατα

διαχείρισης γνώσης να αποτυγχάνουν ακριβώς γιατί τα τελευταία δε

χρησιµοποιούνται επί της ουσίας ποτέ.
Τη λύση σε αυτό το πρόβληµα φαίνεται ότι µπορεί να δώσει, εν µέρει, το
λεγόµενο Web 2.0. Ο όρος αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικτυακών εργαλείων και
υπηρεσιών που στοχεύουν στην ενίσχυση και ανάδειξη της δηµιουργικότητας, στην
ευρύτερη κατανοµή της πληροφορίας (information sharing) και στην διευκόλυνση της
συνεργασίας µεταξύ των χρηστών. Παραδείγµατα Web 2.0 υπηρεσιών και εργαλείων
αποτελούν οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια (blogs), τα wikis κ.α.
ζ) Εταιρικές Πύλες Γνώσης
Οι εταιρικές πύλες - αποκαλούµενες επίσης και «πύλες γνώσης» (knowledge
portals) ή «εταιρικές πύλες πληροφόρησης» (enterprise information portals) παρέχουν
ένα κοινό σηµείο πρόσβασης σε εύρος πηγών πληροφόρησης, που στη συγκεκριµένη
περίπτωση, ενυπάρχουν σε µεγάλο βαθµό στον οργανισµό. Καθώς το λογισµικό
διαχείρισης γνώσης φέρνει κοντά τις διάφορες πληροφοριακές πηγές του οργανισµού
και δηµιουργεί την αποκαλούµενη εταιρική µνήµη, η πύλη αποτελεί τη διεπαφή (interface)
σε αυτές τις πηγές.

1.6 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
Η ∆ιαχείριση Πληροφορίας / Γνώσης είναι σχετικά καινούργιος τοµέας
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι οργανισµοί που επενδύουν σε αυτήν έχουν κυρίως
δύο στόχους:
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• πρώτον, τη δηµιουργία γνώσης και τη συγκρότηση πληροφοριακών βάσεων, µε
στόχο να ενισχυθεί η καινοτοµία στην επιχείρηση και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, και
• δεύτερον, µε το να διαχέεται, να µοιράζεται αποτελεσµατικά η γνώση και η
πληροφορία ανάµεσα

στους

εργαζοµένους,

ενισχύονται

η

ταχύτητα

και

η

αποτελεσµατικότητα στις εταιρικές διαδικασίες.
Η ∆ιαχείριση Γνώσης καλείται να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε θέµατα ουσίας που
απασχολούν τις διάφορες θέσεις του οργανισµού, ολοκληρώνοντας σε ένα ενιαίο
πληροφορικό περιβάλλον κάθε λειτουργία που έχει να κάνει µε τη διαχείριση
πληροφοριών.
Συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα τoυ ελέγχου της διαχείρισης των πληροφοριών
και της παραγωγικής και δοµηµένης εξέλιξης των καθηµερινών

εργασιών.

Η

ενεργοποίηση κάθε διαδικασίας που µπορεί να εµπλέκει µία ή περισσότερες
εφαρµογές, γίνεται από ένα ενιαίο περιβάλλον µε απόλυτα ελεγχόµενο τρόπο.
Συνολικά θα λέγαµε πως η εφαρµογή της ∆ιαχείρισης Γνώσης στις επιχειρήσεις
έχει τους παρακάτω στόχους [Οµάδα Εργασίας Ιβ2 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης για
Προηγµένες Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν:Τεχνολογικές ∆υνατότητες, Ευκαιρίες
και Προοπτικές» (2008)].:
• Περιορισµός των εξόδων που σχετίζονται µε την αντικατάσταση του χαρτιού ως
µέσον επικοινωνίας, µε την ηλεκτρονική συναλλαγή
• Μείωση των λαθών που δηµιουργούνται από την διακίνηση και αρχειοθέτηση
χαρτιού
• Περιορισµό των διαχειριστικών εξόδων που σχετίζονται µε την απαλοιφή
µη-παραγωγικών

ενδιάµεσων

διαδικασιών,

λόγω

της

αυτοµατοποίησης

της

επικοινωνίας και ενηµέρωσης των υπολογιστικών συστηµάτων.
• Ουσιαστική αξιοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας του οργανισµού καθώς
η αυτοµατοποίηση

των

διαδικασιών

οδηγούν

στην πιστή

τήρησή

της

µε

µηδενοποίηση του κόστους συντήρησης.
• Βελτίωση της συνολικής εικόνας και των παρεχοµένων υπηρεσιών του
οργανισµού προς τους πελάτες.
• Προσφορά περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών σαν αποτέλεσµα της
αναδιοργάνωσης του οργανισµού και της επικέντρωσής του στην εξυπηρέτηση του
τελικού αποδέκτη των υπηρεσιών.

30

• Ουσιαστική καταγραφή των προβληµάτων που σχετίζονται µε διαχείριση
εγγράφων, και δηµιουργία αρχείου λύσεων.
• Εξοικονόµηση παραγωγικών πόρων (ανθρώπινου δυναµικού), και µετατόπιση
του εργατικού δυναµικού σε θέσεις προστιθέµενης αξίας για τον οργανισµό.
• Μείωση του κόστους και εξοικονόµηση ανθρωπίνων πόρων για επενδύσεις σε
νέες υπηρεσίες.
• Την ισχυροποίηση του ∆ιοικητικού ελέγχου στην διαδικασία συναλλαγής
αλλά και άµεση ενηµέρωση για τα προβλήµατα και παράπονα καθώς η ∆ιοίκηση και τα
στελέχη αποκτούν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία για
να µπορούν να προβούν στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
2 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
2.1 ΟΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Κατά τον Milner (2000) όποιος δεν έχει εµπειρία από το δηµόσιο τοµέα πριν τις
περιόδους του «Ρεϊγκανισµού» και «Θατσερισµού» έχει µεγαλώσει σε έναν πολιτισµό
που αντιλαµβάνεται τους όρους της «γραφειοκρατίας» και της «κυβέρνησης» περισσότερο
ως προβλήµατα που ψάχνουν θεραπεία παρά ως µοντέλα παροχής υπηρεσιών.
Αγνοούν βέβαια το γεγονός, συνεχίζει ο Milner, ότι αυτό το πρότυπο της παροχής
δηµόσιων υπηρεσιών παρουσιάσθηκε σχετικά λίγες δεκαετίες πριν, ως πρόοδος για τη
µεταπολεµική ανάπτυξη, και εφαρµόστηκε παγκοσµίως. Όπως ο Weber ισχυρίζεται:
«O κύριος λόγος της µεγάλης προόδου των γραφειοκρατικών οργανώσεων ήταν η
τεχνική ανωτερότητά τους έναντι οποιασδήποτε άλλης µορφής οργάνωσης……., ακρίβεια,
ταχύτητα, σαφήνεια, µείωση των λαθών και του κόστους (υλικό και άτοµα)-αυτά φτάνουν
στο βέλτιστο σηµείο στην αυστηρά γραφειοκρατική διοίκηση».
Σύµφωνα επίσης µε τον Milner (2000), oι δεκαετίες του 80 και του 90
χαρακτηρίστηκαν από την έντονη αλλαγή του ιδιωτικού τοµέα, και τη βαθµιαία
εισχώρηση των χαρακτηριστικών του σε αυτό που µε την ευρεία έννοια αποκαλούµε
δηµόσιο τοµέα. Εντούτοις αυτός ο όρος είναι από µόνος του προβληµατικός καθώς δεν
υπάρχει κανένας ακριβής ορισµός του τι περιλαµβάνει ο δηµόσιος τοµέας µε την ευρεία
έννοια. Εδώ χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις υπηρεσίες εκείνες που παρέχουν οι
κυβερνήσεις, άµεσα ή έµµεσα στους πολίτες και τις ενισχυτικές διαδικασίες που πρέπει
να αναλάβουν προκειµένου να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά Οι δηµόσιες υπηρεσίες
όµως και οι λειτουργίες τους είναι διαφορετικές από αυτές του ιδιωτικού τοµέα.
Η κουλτούρα

της αλλαγής, ορµώµενη από µια όλο και περισσότερο

ανταγωνιστική και διεθνοποιηµένη αγορά, είχε αρχίσει να καινοτοµεί στο κατασκευαστικό
και ιδιωτικό τοµέα στη δεκαετία του '80. Σε πολλές περιπτώσεις που αυτές θεωρήθηκαν
ως πρότυπα καλών πρακτικών, εάν αυτές δεν µπορούσαν να υιοθετηθούν άµεσα από το
δηµόσιο τοµέα, θα µπορούσαν τουλάχιστον να προσαρµοστούν για την επέκταση του
δηµόσιου τοµέα. Εντούτοις, πάρα πολύ συχνά οι στρατηγικές αλλαγής που εφαρµόστηκαν
στις δηµόσιες υπηρεσίες στέφθηκαν µε

αποτυχία καθώς υπάρχει µια βασική διαφορά
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µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. «Η κυβέρνηση και η επιχείρηση είναι πλήρως
διαφορετικά όργανα. Οι επιχειρησιακοί ηγέτες έχουν σκοπό το κέρδος . Οι κυβερνητικοί
ηγέτες έχουν σκοπό να επανεκλεγούν (Osborne και Gaebler 1992).
Η παραπάνω άποψη µας είναι χρήσιµη προκειµένου να κατανοήσουµε τον τρόπο
µε τον οποίο ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να εφαρµόσει τη διαχείριση των πληροφοριών και
της γνώσης. Για εκείνους λοιπόν που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα

υπάρχει µια

περαιτέρω διάσταση που περιπλέκει οποιαδήποτε κίνηση προς την επιτυχή επίτευξη
διαχείρισης της γνώσης, πρέπει να υπάρχει κάποιο πολιτικό αντάλλαγµα που συνδέεται µε
τις αλλαγές και την επένδυση που γίνεται. Οι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα, που πολύ
συχνά θεωρείται ότι έχουν λίγες ικανότητες και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε αλλαγές
και να προσαρµοστούν σε µεταβαλλόµενες δοµές, συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες που
δεν εµφανίζονται στον ιδιωτικό τοµέα.

Όχι µόνο πρέπει να φέρουν εις πέρας

επιχειρησιακά προγράµµατα, αλλά πρέπει επίσης να ικανοποιούν και τις µεταβαλλόµενες
απαιτήσεις των πολιτικών προϊσταµένων τους. Όταν εξετάζουµε λοιπόν την διαχείριση
της γνώσης στον δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να θυµόµαστε ότι οι κρίσιµοι παράγοντες
επιτυχίας και αποτυχίας, στο δηµόσιο τοµέα είναι αναµφισβήτητα πιο σύνθετοι από ότι
στον ιδιωτικό τοµέα . Αυτό δεν είναι ένας παράγοντας που αναφέρεται για να συγχωρήσει
την αποτυχία αλλά για να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν κάποιες άριστες πρακτικές που
προκύπτουν από το δηµόσιο τοµέα.
Η διαχείριση της γνώσης στο δηµόσιο τοµέα λοιπόν είναι διαφορετική από την
διαχείριση της γνώσης στον ιδιωτικό τοµέα αλλά ίσως όχι και τόσο . Οι στόχοι µιας
οργάνωσης που εκτιµά τη διαχείριση της γνώσης και των πληροφοριών και αξιοποιεί τις
δυνατότητες του προσωπικού της µέσα από τα επίσηµα όσο και τα ανεπίσηµα δίκτυα
γνώσης πρέπει είναι κοινοί για τις οργανώσεις ανεξάρτητα από τον τοµέα στον οποίο
δραστηριοποιούνται. (Milner,2000)
Επιπλέον όσον αφορά τα µεγέθη και το πλήθος των ατόµων που απασχολούνται σε
οργανώσεις που εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης γνώσης θα λέγαµε ότι δεν υπάρχουν
µεγάλες ανοµοιότητες ανάµεσα στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Το θέµα του
µεγέθους της οργάνωσης είναι σηµαντικό στοιχείο καθώς στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
η δύναµη των τοπικών δικτύων γνώσης, που λειτουργούν κατά ένα µεγάλο µέρος σε
άτυπη βάση, είναι πιθανό να είναι πολύ αποτελεσµατική. Εντούτοις µόλις επιτευχθεί ένα
ορισµένο µέγεθος του οργανισµού και µια δοµική πολυπλοκότητα, η επιρροή και η
αποτελεσµατικότητα των άτυπων µηχανισµών και οδών για την ανταλλαγή πληροφοριών
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και γνώσης µειώνεται. Οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι συνήθως µεγάλες όσον αφορά το
πλήθος των υπαλλήλων και τις ιεραρχικές δοµές και πολύπλοκές όσον αφορά

τη

γεωγραφική διασπορά των γραφείων και τις σχέσεις µε τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες.
Εάν συνυπολογίσουµε επίσης το γεγονός που προαναφέραµε παραπάνω ότι το
περιβάλλον των δηµόσιων υπηρεσιών εξουσιάζεται συχνά από την

ολοένα

µεταβαλλόµενη πολιτική ηµερήσια διάταξη , µπορούµε να καταλάβουµε ότι υπάρχουν
µερικές ιδιαιτερότητες στη ∆ιαχείριση Γνώσης στον δηµόσιο τοµέα . Μια βασική
πρόκλήση που έχει να αντιµετωπίσει ο δηµόσιος τοµέα στον εικοστό πρώτο αιώνα είναι η
ετοιµότητα και η δυνατότητά

να επιτύχει την επιθυµητή βελτίωση του µέσω της

καινοτοµίας των υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί µε τις
υπάρχουσες ή ακόµα και µε µικρότερες λειτουργικές δαπάνες. Για να υιοθετήσει λοιπόν ο
δηµόσιος τοµέας τη διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να κατανοήσει

ότι έχει πολλά να

κερδίσει από την εκµετάλλευση της γνώσης και της εµπειρίας των υπαλλήλων µε έναν
δοµηµένο και συστηµατικό τρόπο. (Milner, 2000).

2.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η ιδέα της ∆ιαχείριση Γνώσης δεν είναι κάτι καινούριο ( Hansen et all 1999).Οι
οργανισµοί από ανέκαθεν χρησιµοποιούσαν πρακτικές διαχείρισης γνώσης (µε διάφορες
µορφές) προκειµένου να πάρουν αποφάσεις και να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες,
αλλά όχι µε συστηµατικό τρόπο. Επί της ουσίας, αυτό που είναι καινούριο ως προς την
∆ιαχείριση Γνώσης είναι η συνειδητοποίηση της ύπαρξης µιας διαδικασίας ∆ιαχείριση
Γνώσης µέσα στον οργανισµό.(Sarvary 1999). Οι οργανισµοί οι οποίοι χρησιµοποιούν τις
πρακτικές της χωρίς να το αντιλαµβάνονται δεν τις αξιοποιούν στο µέγιστο. Η εφαρµογή
των πρακτικών διαχείρισης γνώσης µε συνειδητοποιηµένο και συστηµατικό τρόπο µπορεί
να αυξήσει τα οφέλη τόσο στα άτοµα µεµονοµένα όσο και στο σύνολο του Οργανισµό.
Ωστόσο στο δηµόσιο τοµέα εµφανίζεται έλλειψη συνειδητοποίησης της εφαρµογής της
διαχείρισης γνώσης.(Cong,X,and Kaushic V.Pandya, 2003)
Στο δηµόσιο τοµέα η ∆ιαχείριση Γνώσης µπορεί µεν να υιοθετηθεί ανοιχτά από
τη διοίκηση, αλλά ουσιαστικά να παρουσιαστούν προβλήµατα στην εφαρµογή της
(McAdam & Reid, 2000). Τέτοια προβλήµατα µπορούν να προκύψουν από τη φτωχή
επικοινωνία της στρατηγικής µε τη µεταφορά της γνώσης µέσα στην οργάνωση, που
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επηρεάζεται από

ζητήµατα οικονοµικών περιορισµών, χρονικών περιορισµών και

αντίστασης στην αλλαγή (Bate & Robert, 2002).
Η διαδικασία της µεταφοράς γνώσης παρέχει έναν µηχανισµό για την ανάπτυξη
γνώσης µέσω ενός αποτελεσµατικού οργανωτικού συστήµατος επικοινωνιών που
ενθαρρύνει την εκµάθηση ( Li & Gao, 2003; Bierly,et.al, 2000). Η γνώση που µπορεί να
µεταφερθεί στο δηµόσιο τοµέα από πρόσωπο σε πρόσωπο και τµήµα σε τµήµα είναι τόσο
σηµαντική που µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της γενικής
βάσης γνώσεων της οργάνωσης. Η µεταφορά γνώσης µπορεί να εφαρµοστεί µε
διαφορετικούς τρόπους ώστε να εξυπηρετηθούν διαφορετικές ανάγκες, αρχικά πρέπει να
τεθούν µικροί αλλά καθορισµένοι στόχοι, οι οποίοι µε την πάροδο του χρόνου µπορεί να
γίνουν θεσµοποιηµένοι και η γνώση να παραµένει στην οργάνωση ακόµα κι όταν τα
άτοµα που διαθέτουν τη «σοφία» φεύγουν.
Μια µελέτη που διεξήχθη από τους Smith & Taylor (2000) και αναφέρεται στη
δυνατότητα πραγµατοποίησης της µεταφοράς και διαχείρισης της γνώσης

στους

δηµόσιους οργανισµούς, επινόησε ένα σχέδιο που περιλαµβάνει επτά διαστάσεις της
οργανωσιακής συµπεριφοράς, σε συνδυασµό µε µια όγδοη διάσταση που προέρχεται από
την έννοια της λογοδοσίας. Οι οκτώ διαστάσεις που επινοήθηκαν για την επιτυχή
µεταφορά γνώσης στο δηµόσιου τοµέα ήταν: η συµπεριφορά των ανώτερων διευθυντών
στελεχών, οι σχέσεις µε το εξωτερικό περιβάλλον, οι υπάρχουσες δοµές, οι υπάρχουσες
διαδικασίες, ο ρόλος των διευθυντών, από πού προέρχονται οι πληροφορίες και πως
χρησιµοποιούνται, το κλίµα εκµάθησης και η λογοδοσία. Οι Smith & Taylor (2000)
εντούτοις, δεν έλαβαν υπόψη τους, τις προτεραιότητες του δηµόσιου τοµέα είτε σε
επίπεδο κατεύθυνσης είτε σε επίπεδο

κατανοµής των πόρων. Τέτοιοι παράγοντες,

επηρεάζουν ιδιαίτερα την διαχείριση της γνώσης και τη µεταφορά της στον δηµόσιο
τοµέα (Byte & Robert, 2002). Οι προτεραιότητες µπορούν να αλλάζουν καθηµερινά στο
δηµόσιο τοµέα καθώς η στρατηγική και οι πόροι εξαρτώνται από την πολιτική ηγεσία
(Holloway και άλλοι., 1999).
Ο Goh (2002, 2003) ανέπτυξε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που εστιάζει στις γνώµες
των ίδιων των ανθρώπων για τη µεταφορά της γνώσης στον δηµόσιο τοµέα. Από τη
µελέτη αυτή αναδείχθηκαν επτά παράγοντες

που µπορούν να

συµβάλουν στην

αποτελεσµατική µεταφορά γνώσης
 Υψηλό επίπεδο της εµπιστοσύνης µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, των
ατόµων, και των οµάδων εργασίας στην οργάνωση.
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 Ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας
 Κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και εκµάθησης, που συνδέεται µε διάθεση
επίλυσης των αναφυόµενων προβληµάτων
 Ένα οργανωτικό σχέδιο που ενθαρρύνει την οριζόντια επικοινωνία και έχει
λίγα ιεραρχικά εµπόδια.
 Το επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων πρέπει να είναι
υψηλό
 Πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση της διανοµής και της µεταφοράς της
γνώσης µέσω των δοµηµένων διαδικασιών.
 Το σύστηµα ανταµοιβής δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τα
οικονοµικά αποτελέσµατα.

Έρευνα η οποία διεξήχθη από τους Rodney Mc Adam και Renee Reid (2000) σε
296 εργαζόµενους του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα µε αξιόλογα δείγµατα και από
τους δύο τοµείς σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να βελτιωθούν µέσω
της χρησιµοποίησης του µοντέλου της επιχειρηµατικής αριστείας απέδειξε ότι: α) Οι
Οργανισµοί αντιλαµβάνονται την ανάγκη για µια επιστηµονική αλλά και συγχρόνως
κοινωνική δηµιουργία γνώσης, όπου δηλαδή η γνώση αποκτάται µέσω της διαπροσωπικής
επαφής των εργαζοµένων. Ο ∆ηµόσιος Τοµέας εµφανίζεται πιο ανεπτυγµένος σε αυτή την
περιοχή καθώς η λειτουργία του δηµόσιου τοµέα βασίζεται κυρίως στις κοινωνικές
συναναστροφές στους κόλπους του οργανισµού ιδιαίτερα κάτω από το πρίσµα της
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της περικοπής των δαπανών η οποία επιχειρείται
από τις κυβερνήσεις. β) Η ενσωµάτωση της γνώσης βρέθηκε ότι εξαρτάται κατά πολύ από
τη µεταφορά γνώσης µεταξύ των υπαλλήλων. Η γνώση αυτή εξάλλου θεωρείται µια
σηµαντική πηγή και το κλειδί για την επιτυχηµένη ενσωµάτωση της γνώσης στην
Οργανωσιακή πρακτική. Ο δηµόσιος τοµέας εµφανίζεται να εξαρτάται περισσότερο από
στην ενσωµάτωση της γνώσης µέσω του ανθρώπινου δυναµικού π.χ άτυπες οµάδες
συζητήσεων από ότι ο ιδιωτικός τοµέας. γ) Όσον αφορά τη διασπορά της γνώσης σαν
µέρος ενός συστήµατος ∆ιαχείριση Γνώσης, και στους δύο τοµείς (δηµόσιο- ιδιωτικό) τα
αποτελέσµατα εµφανίζονται ad hoc.Παρά ταύτα αποδεικνύεται και πάλι ότι ο δηµόσιος
τοµέας βασίζεται περισσότερο στο ανθρώπινο δυναµικό του και στη διασπορά της γνώσης
µέσω των forums και των οµάδων εργασίας. Όπως, τέλος, καταδεικνύει η έρευνα, τόσο ο
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δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά αναπτύσσοντας και
εφαρµόζοντας αποτελεσµατικά συστήµατα διαχείρισης της γνώσης.
Σύµφωνα µε τον McNabb (2007), o σχεδιασµός ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
διαχείρισης γνώσης στο δηµόσιο τοµέα απαιτεί τον καλύτερο συνδυασµό ανθρώπων,
πληροφοριών, διαδικασιών και

τεχνολογίας. Ειδικότερα, τα συστήµατα διαχείρισης

γνώσης για τον δηµόσιο τοµέα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε το προσωπικό να είναι σε
θέση α) να βρίσκει όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
της αποστολής του οργανισµού, β) να ενισχύει τις ενδοεπιχειρισιακές συνεργασίες και γ)
να αποθηκεύει, να οργανώνει και να καταχωρεί την καθηµερινή και ανεκτίµητη γνώση
έτσι ώστε να µπορεί χρησιµοποιηθεί στο κοντινό και απώτερο µέλλον.
Ένας κυβερνητικό στέλεχος

που επιθυµεί να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα

διαχείρισης της γνώσης πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι κρίσιµοι παράγοντες για την
επιτυχία ενός τέτοιου προγράµµατος. Ένας τρόπος για να ανακαλύψει τα κρίσιµα αυτά
στοιχεία είναι να λάβει υπόψη του τις γνώµες άλλων στελεχών, οι οποίοι εφάρµοσαν
συστήµατα διαχείρισης γνώσης. Έρευνα που διεξήχθη σε Καναδούς διευθυντές δηµόσιου
τοµέα διαπίστωσε ότι τα θεµελιώδη συστατικά σε όλα τα συστήµατα διαχείρισης γνώσης
είναι τα εννέα ακόλουθα :τεχνολογία, ηγεσία, κουλτούρα, αξιολόγηση, διαδικασίες,
οργάνωση, υποδοµή, εκµάθηση και περιεχόµενο.
Επίσης ο ΜcNabb (2007) υποστηρίζει ότι η εφαρµογή των πληροφοριακών και
επικοινωνιακών συστηµάτων διαχείρισης της γνώσης σε έναν οργανισµό αρχίζει µε την
ευθυγράµµιση του συστήµατος µε τις ανάγκες γνώσης του οργανισµού. Ο σχεδιασµός της
αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστηµάτων

απαιτεί πρώτα την οργάνωση των

οργανωσιακών γνώσεων και των πηγών δεδοµένων των πληροφοριακών συστηµάτων
προς εξυπηρέτηση της αποστολής του οργανισµού.
Ακολούθως κατέληξε ότι τρία είναι τα σηµαντικότερα στοιχεία για τη διαχείριση
της γνώσης στο δηµόσιο τοµέα : η ανάπτυξη της γνώσης, η µεταφορά της γνώσης και
τέλος η διανοµή της. Η απόκτηση είναι η διαδικασία της ανάπτυξης και της δηµιουργίας
του διανοητικού κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των ιδεών, των δεξιοτήτων, της
εµπειρίας και των σχέσεων. Η διανοµή γνώσης είναι η διάδοση και µεταφορά τη
συλλεχθείσας γνώσης

του οργανισµού και του προσωπικού του. Η διανοµή γνώσης

επιτυγχάνεται µέσω µιας κοινωνικής διαδικασίας που αναπτύσσεται στην Οργανωσιακή
κουλτούρα ότι δηλαδή αµοιβές και ανταµοιβές είναι ανάλογες των δραστηριοτήτων. Η
χρησιµοποίηση της γνώσης είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης της γνώσης στον οργανισµό.
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Επιπλέον

η

διαµόρφωση των εσωτερικών

και εξωτερικών διαδικασιών

(συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης της γνώσης) θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό
µέληµα µιας κεντρικής κυβέρνησης, καθώς αυτή

σχεδιάζεται για να συνδέσει τις

οριζόντιες και κάθετες λειτουργίες και να ενώσει το κεντρικό κράτος και την τοπική
αυτοδιοίκηση µε την εγκαθίδρυση κοινών προτύπων και οδηγιών σε όλες τις εφαρµογές
πληροφοριακών συστηµάτων.
Ασφαλώς όταν µιλάµε για το δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να έχουµε στο νου µας ότι
οι αλλαγές στο τρόπο που δρά η κυβέρνηση

και οι µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζει

επηρεάζονται άµεσα από την ηµερήσια διάταξη του πολιτικού προϊστάµενου και τις
πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ο McNabb(2007) επίσης υποστήριξε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επηρεάζει
τις κυβερνητικές συνεργασίες µε τρεις τρόπους: α)βελτιώνει τις επικοινωνίες µεταξύ των
οργανισµών, των ατόµων και οµάδων β) αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες και γ) βελτιώνει
των έλεγχο των διαδικασιών. Η συνεργασία µεταξύ των κυβερνητικών φορέων, µεταξύ
των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης καθώς και µεταξύ των ατόµων και της κυβέρνησης
διευκολύνετε από τις ενδοεπιχειρησιακές

πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης των

οργανισµών.
Η εφαρµογή των κυβερνητικών αποφάσεων λοιπόν απαιτεί οργανισµούς ικανούς
να υιοθετήσουν στρατηγικές πληροφοριακών συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στρατηγικών διαχείρισης της γνώσης προκειµένου να µετασχηµατίσουν τις διαδικασίες
τους, να εναρµονιστούν µε µοντέλα διαχείρισης ιδιωτικού τοµέα και να προετοιµαστούν
για µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων φορέων. Οι οργανισµοί πρέπει επίσης
να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν

νέα συστήµατα απόκτησης και παράδοσης

πληροφοριών για βελτιωµένα προγράµµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η κεντρική
κυβερνητική στρατηγική, τα επιχειρησιακά µοντέλα που
Πρωθυπουργική ατζέντα

συµπεριλαµβάνονται

στην

και οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι τα

κανάλια που θα οδηγήσουν στην αλλαγή.
Αρκετές έννοιες της γνώσης υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι επενδύσεις στα
συστήµατα διαχείρισης γνώσης µπορούν να συµβάλουν στην επιτυχή εφαρµογή τέτοιων
σηµαντικών κυβερνητικών προγραµµάτων όπως την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την
ασφάλεια της πατρίδας, την ιδιωτικοποίηση και τη βασισµένη στην αγορά παράδοση των
κυβερνητικών υπηρεσιών, της συνεργασίας, και της αποδοτικής διαχείρισης : 1) η γνώση
που κατέχουν οι άνθρωποι ενός οργανισµού και τα άτοµα από έξω από αυτόν αποτελούν
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το διανοητικό κεφάλαιο ενός φορέα. Με τον όρο διανοητικό κεφάλαιο µιας οργάνωσης
εννοούµε τις καταγραµµένες και µη πληροφορίες, την εµπειρία και τα ανθρώπινα ταλέντα
2) Η διαχείριση της γνώσης οργανισµών που µαθαίνουν και οι διαδικασίες καλών
πρακτικών είναι βασικά στοιχεία στη διοικητική ηµερήσια διάταξη του πολιτικού
προϊστάµενου. Αυτές οι δύο έννοιες µειώνουν το χρόνο και τις δαπάνες και αυξάνουν την
ποιότητα της οργάνωσης µέσω των διαδικασιών διαχείρισης της γνώσης 3) η ταυτότητα
και η διαχείριση της γνωσιακής βάσης ενός οργανισµού αποτελεί την βάση της για την
εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε έναν οργανισµό.
Σηµαντικό στοιχείο στην εφαρµογή της διαχείρισης γνώσης σε ένα οργανισµό
είναι η υπάρχουσα κουλτούρα του οργανισµού. Η έννοια της κουλτούρας στα συστήµατα
διαχείρισης γνώσης που εφαρµόζονται στο δηµόσιο τοµέα διαµορφώνεται από δύο
παράγοντες 1) την πολιτική κουλτούρα που διαµορφώνει το περιβάλλον του οργανισµού
και την πολιτική

του εστίαση, και 2) την φιλοσοφία της οργάνωσης. Η πολιτική

κουλτούρα µιας οργάνωσης µπορεί να αλλάζει µάλλον γρήγορα, ενώ η οργανωσιακή
κουλτούρα έχει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και είναι δυσκολότερο να αλλάξει. Η αµοιβαία
εµπιστοσύνη και ο σεβασµός, η ικανοποίηση από την εργασία και η δέσµευση στην
αποστολή αντανακλούν όλα την οργανωσιακή κουλτούρα. ∆ιάφορες συνθήκες που
επηρεάζουν την κουλτούρα πρέπει να υπάρχουν κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος
διαχείρισης της γνώσης σε ένα δηµόσιο οργανισµό. Προθυµία να µοιραστούν ανοιχτά τις
πληροφορίες, εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών, αναγνώριση της αξίας των υπαλλήλων, και
µια πολιτική ανθρώπινων πόρων που προωθεί την µάθηση µεταξύ των οργανισµών
(McNabb 2007).
Τέλος η ηγεσία στα προγράµµατα διαχείρισης γνώσης στον δηµόσιο τοµέα µπορεί
να παίξει σηµαντικό ρόλο. Ο ηγέτης πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά ενός πρωτοπόρου.
Ένας πρωτοπόρος ηγέτης είναι ένας υψηλού επιπέδου διαχειριστής που έχει µια ισχυρή
πίστη στη ικανότητα του συστήµατος διαχείρισης γνώσης να επιτύχει το σκοπό του µέσα
στον οργανισµό. Αυτό συνεπάγεται έντονη οικονοµική υποστήριξη εκ µέρους του και
πίστωση χρόνου προκειµένου να δείξει το σύστηµα ότι έχει µακροπρόθεσµα οφέλη.
Ένας πρωτοπόρος ηγέτης τέλος εγγυάται ότι το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από υψηλή
διαφάνεια τόσο µέσα στον οργανισµό όσο και έξω από αυτόν (McNabb, 2007).
Κατόπιν έρευνας που διεξήχθη σε δηµόσιους φορείς, οι συγγραφείς κατέληξαν ότι
«Ο δηµόσιος τοµέας δεν έχει ακόµη εκµεταλλευτεί την ∆ιαχείριση Γνώσης στο έπακρο.
Υπάρχουν, λοιπόν, τεράστιες δυνατότητες υποστήριξης της οργανωσιακής αλλαγής του
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δηµόσιου τοµέα από τις διάφορες πρακτικές και τεχνικές διαχείρισης γνώσης» [British
Standards Institution (2006)]
Επιπλέον θα λέγαµε ότι σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ ( OECD,2003) η διαχείριση της
γνώσης είναι αυξανόµενης σπουδαιότητας για τις κυβερνήσεις όσον αφορά στις
προκλήσεις που δηµιουργούνται από την οικονοµία γνώσης.

2.3.H ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Εδώ και πολλά χρόνια η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της χώρας µας, και η κεντρική και η
αποκεντρωµένη, λόγω των πολλαπλών προβληµάτων που συναρτώνται µε τη λειτουργία
της, έχει καταγραφεί στην πολιτικοδιοικητική µας πραγµατικότητα ως «ο µεγάλος
ασθενής». Πολύ συνοπτικά, τα προβλήµατα αυτά προκύπτουν επειδή αφενός η ∆ηµόσια
∆ιοίκηση του κράτους µας ούτε δοµείται ούτε λειτουργεί σύµφωνα µε τις οικείες
επιστηµονικές αρχές και αφετέρου γιατί δεν υφίστανται αποτελεσµατικοί έλεγχοι των
βασικών παραµέτρων της λειτουργίας της. Τα δυσµενή αποτελέσµατα είναι ορατά τόσο
στο οργανωσιακό επίπεδο όσο και προπάντων στο επίπεδο της πραγµατικής λειτουργίας
της, η οποία χαρακτηρίζεται από αναποτελεσµατικότητα και αναξιοπιστία, συνοδευόµενες
από µεγάλο κόστος.
Μία χρόνια δυσλειτουργία που αντιµετωπίζει ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας είναι η
υπερστελέχωση η οποία συνοδεύεται και από χαµηλή ποιότητα, επαγγελµατική
ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα του προσωπικού στην οποία συνέβαλε η αδυναµία του
ιδιωτικού τοµέα να προσφέρει θέσεις εργασίας και ασφάλεια και το εξισωτικό σύστηµα
προσλήψεων και προαγωγών που είχε προηγηθεί σύµφωνα µε το ιδεώδες του
εκδηµοκρατισµού στη στελέχωση και στη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών
(Μακρυδηµήτρης, 1999).
Από το 1963 ακόµη η ελληνική Κυβέρνηση αντιλαµβανόµενη την ανάγκη της
διοικητικής µεταρρύθµισης ζήτησε τεχνική βοήθεια από τον Ο.Ο.Σ.Α. για να προχωρήσει
στην εκπλήρωσή της. Ο Γάλλος εµπειρογνώµονας Langrod στην έκθεση που υπέβαλε
έκανε λόγο για την ποιοτική βελτίωση του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης µε
έµφαση στα συστήµατα προσλήψεων και προαγωγών και στην καθιέρωση του θεσµού της
µετεκπαίδευσης (Ζευγαρίδης, 1977). Από την πραγµατοποίηση της έκθεσης αυτής
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πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς το προσωπικό να έχει ενισχυθεί σε τέτοιο σηµείο, ώστε να
µπορέσει να αποτελέσει κινητήρια δύναµη για τη βελτίωση της λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης.

Αντίθετα

µάλιστα

συχνά αποτελεί

τροχοπέδη

σε

κάθε διοικητική

µεταρρύθµιση.
Ο τοµέας του ανθρώπινου δυναµικού παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί
και καταβάλλονται µε µέτρα εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και θεσµικά µέτρα εξακολουθεί
να χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά διαµορφωµένες δυσλειτουργίες. Ειδικότερα µπορούν
να αναφερθούν:
α) Η µειωµένη υποκίνηση και κινητικότητα του προσωπικού.
β) Η µειωµένη συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας.
γ) Η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού µε βάση τα προσόντα και η έλλειψη
προσωπικού εξειδικευµένων προσόντων σε κρίσιµους τοµείς δηµόσιας δράσης.
δ) Η απουσία άσκησης σύγχρονου management και εκπαίδευσης για την άσκησή του από
τα στελέχη, που κατέχουν θέσεις ευθύνης.
ε) Η δυσχέρεια οµαδικής εργασίας, οριζόντιας, ενδοϋπηρεσιακής ή διϋπηρεσιακής
συνεργασίας.
στ) Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγµατικών
αναγκών τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προσωπικό διοικητικών καθηκόντων

και

προσωπικό καθηκόντων παροχής υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, 2005).
Οι δυσλειτουργίες που αναφέρθηκαν έχουν µία σειρά από αρνητικά αποτελέσµατα
για το προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης και για την εκπλήρωση της αποστολής του,
όπως:
α) Οι περιορισµένες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης των υπαλλήλων.
β) Η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
γ) Η µειωµένη ικανότητα των δηµόσιων υπηρεσιών για την επεξεργασία δηµόσιων
πολιτικών και προγραµµάτων.
δ) Το γραφειοκρατικό θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τη λειτουργία της δηµόσιας δράσης.
ε) Η έλλειψη κινήτρων και µηχανισµών υποκίνησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
στ) Η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, ο κατακερµατισµός ευθύνης για το παραγόµενο έργο
και η ανεπάρκεια διαδικασιών προγραµµατισµού και διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναµικού.
ζ) Οι αποσπασµατικές αλλαγές των ρυθµίσεων του θεσµικού πλαισίου, που διέπει τα
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού.
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η) Η απουσία τόσο περιγραφών θέσεων εργασίας και καθηκόντων όσο και ουσιαστικής
ατοµικής αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, αλλά και απουσία στοχοθεσίας και
µέτρησης αποτελεσµάτων των παραγόµενων υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, 2005).

Επιπλέον το µέγεθος της στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών είναι εξαιρετικά
διογκωµένο σε σηµείο µάλιστα οι µισθοί και οι συντάξεις που του αναλογούν να
αντιστοιχούν στο 23,4% του προϋπολογισµού ή στο 6,5% του Α.Ε.Π. Επιπλέον οι
δηµόσιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από την υδροκέφαλη συγκρότηση λόγω της
ανισοµερούς κατανοµής του προσωπικού καθώς το 46,6% των υπαλλήλων των
υπουργείων και το 54,5% των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ υπηρετούν στο νοµό Αττικής.
Μεγάλο ποσοστό του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης προέρχεται από ένα καθεστώς
πολιτικής εύνοιας και µεθόδους προσλήψεων που αδυνατούσαν να εντοπίσουν τις
πραγµατικές διοικητικές δεξιότητες και προσόντα των υπαλλήλων (Μακρυδηµήτρης,
1999).
Η δηµόσια διοίκηση πάσχει από ολοκληρωτική σχεδόν έλλειψη στελεχών υψηλής
ποιότητας, οι οποίοι θα µπορούσαν να οργανώσουν µε επιτυχία και να εµπνεύσουν τον
γραφειοκρατικό µηχανισµό (Αθανασόπουλος, 1983). Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι
υποβαθµισµένος και χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξειδίκευσης (Χρυσανθάκης, 2001). Η
έλλειψη ποιότητας έχει ως αποτέλεσµα µία δηµοσιοϋπαλληλία εξαρτηµένη από την
πολιτική, άβουλη, η οποία δεν µπορεί ούτε παραγωγική ούτε αξιόπιστη να είναι στη
στήριξη δηµόσιων πολιτικών. Επιπρόσθετα ο πολιτικός συγκεντρωτισµός υποθάλπει τη
χαµηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού καθώς από το οποίο απαιτούνται ελάχιστα.
Τόσο οι ποσοτικές όσο και οι ποιοτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό αλλά και σε
υλικά µέσα και υποδοµή διαµορφώνουν συµβιωτικές λύσεις µε συµφέροντα (Σπανού,
2001).
Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε), ενώ οι υποδοµές σε τεχνολογίες πληροφορικής βρίσκονται σε αποδεκτό επίπεδο,
υπάρχει

έλλειµµα

αξιοποίησής

τους

από

τους

υπαλλήλους.

Η

έρευνα

που

πραγµατοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2007
κατέδειξε, ότι αρκετοί χρήστες-εργαζόµενοι δεν έχουν εκπαιδευτεί µε συστηµατικό και
οργανωµένο τρόπο στη χρήση Η/Υ. Επιπλέον σηµαντικό εύρηµα της ίδιας έρευνας είναι
ότι η διάχυση των πληροφοριακών εφαρµογών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα θετικά
κίνητρα αλλά και τα αντικίνητρα. Η θετική υποκίνηση είναι συνάρτηση του επιπέδου των
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δεξιοτήτων, που έχουν οι εργαζόµενοι στη χρήση Η/Υ καθώς και του βαθµού που
χρησιµοποιούν τον Η/Υ στην καθηµερινότητά τους. Αντίθετα, η αρνητική πλευρά
σχετίζεται µε την αντίσταση του προσωπικού στις αλλαγές στην καθηµερινή διοικητική
πρακτική (Υπουργείο Εσωτερικών, 2007).
Στην Ελλάδα, το µέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και ο τρόπος που
τίθενται οι προτεραιότητες των εταιρικών αναγκών δεν έχουν επιτρέψει την ενδεχοµένως
αναγκαία αλλά ίσως και αναµενόµενη διείσδυση της ∆ιαχείρισης Γνώσης στο εταιρικό
γίγνεσθαι. Ωστόσο, κάποιες σηµαντικές προσπάθειες έχουν καταγραφεί στον ιδιωτικό
τοµέα και πρόσφατα στο δηµόσιο, οι οποίες σίγουρα υποδηλώνουν µια τάση που
χρήζει υποστήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης.
Στις ελληνικές επιχειρήσεις,

η ∆ιαχείριση Γνώσης έχει θετική αποδοχή σαν

διοικητική πρακτική στην συνείδηση των εργαζοµένων και των διοικήσεων αλλά δεν είναι
ξεκάθαρες πολλές πτυχές της όπως και η βασική

της ορολογία.

Επιπρόσθετα,

η

∆ιαχείριση Γνώσης έχει δηµιουργήσει πολλές φιλοδοξίες αλλά υπάρχει αναµονή ως
προς τα εργαλεία και συγκεκριµένες µεθόδους προκειµένου να προχωρήσουν οι
επιχειρήσεις σε αντίστοιχες επενδύσεις. Επίσης, η οικονοµική σκοπιµότητα της
διαχείρισης γνώσης συνδέεται µε το µέγεθος

των οργανισµών/επιχειρήσεων ενώ

θεωρείται πως η ∆ιαχείριση Γνώσης θα προξενήσει µεγάλες ανατροπές στην κουλτούρα
αλλά ταυτόχρονα και θετικές µακροπρόθεσµα αλλαγές για τα δεδοµένα του Ελληνικού
δηµοσίου και των µεγάλων επιχειρήσεων. Στο Ελληνικό δηµόσιο πολλοί συνδέουν την
∆ιαχείριση Γνώσης κυρίως µε αλλαγές στην καθηµερινή συνεργασία του προσωπικού,
η οποία πιθανόν απουσιάζει εκεί.
Η Κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί µια πραγµατικότητα την οποία δεν µπορεί
να αγνοήσει κανείς. Για την Ελλάδα, µε τη δεδοµένη γεωπολιτική θέση, οι τεχνολογίες της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο ώστε η
πολυθρύλητη στρατηγική θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια να
µετουσιωθεί σε σχέση εµπιστοσύνης µε τις οικονοµίες των γειτονικών χωρών.
Ταυτόχρονα το 3ο ΚΠΣ συνέθεσε ένα πρωτόγνωρο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης
της Ελλάδος µε την αποτελεσµατικότητα όµως των κονδυλίων να συσχετίζονται άµεσα µε
την υπέρβαση εγγενών χαρακτηριστικών. Άλλωστε στην Ελλάδα συσχετίσαµε την
κρατική ή Ευρωπαϊκή επιχορήγηση µε την βραχυπρόθεσµη κοντόφθαλµη απορρόφηση
πόρων, µε την αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα να θέτει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό έργων
πληροφορικής να παύει µε το πέρας της χρηµατοδότησης. Έστω κι αν µε αυτή την

43

πρακτική όχι µόνο η ανεργία δεν αντιµετωπίζεται αλλά επιπρόσθετα αναστέλλεται και η
συνέργια των επιµέρους υλοποιήσεων.
Το 4ο ΚΠΣ που πλέον ονοµάζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ)
αποτελεί µια τελευταία ευκαιρία για τη χώρα µας για αξιοποίηση σηµαντικών κοινοτικών
πόρων. To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο
αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό
επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής
προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία
το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές
στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ
των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων
αφετέρου». Ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα
υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, πέντε (5)
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και δεκατέσσερα (14) Προγράµµατα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ένα από τα παραπάνω Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα είναι το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
αλληλοσυµπληρούµενων

συνιστά µια

παρεµβάσεων µε

τις οποίες

ολοκληρωµένη
προσδοκάται

δέσµη
ότι

θα

αντιµετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε ότι αφορά
τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναµικό, κανονιστικό
πλαίσιο, δοµές και συστήµατα) και στο

επίπεδο

της διαµόρφωσης των

δηµόσιων

πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρµογής τους από τις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Βασικές µεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις οποίες υιοθετεί το
ΕΠ αποτελούν (www.espa.gr):
 H ολοκληρωµένη προσέγγιση συνδυασµού παρεµβάσεων στο επίπεδο της
πολιτικής και στο

επίπεδο

της

επιχειρησιακής

λειτουργίας

των

υπηρεσιών και των συντελεστών διοικητικής ικανότητας.
 H

δηµιουργία µηχανισµών

και

δοµών

πολιτικής

και

τεχνικής

υποστήριξης για την προώθηση της εφαρµογής των αλλαγών στις οποίες
στοχεύει το ΕΠ.
 Η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της
δηµόσιας διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων
µερών πέραν της διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως
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είναι

οι

κοινωνικοί

εταίροι,

ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις

πολιτών, κλπ.
 Η συστηµατική συγκριτική επισκόπηση της διεθνούς εµπειρίας και της
θέσης της χώρας σε όλες τις κατηγορίες δράσεων του ΕΠ και η
αξιοποίηση των διδαγµάτων που προσφέρει η ξένη εµπειρία µε στόχο την
µεταφορά και προσαρµογή καλών πρακτικών στο Ελληνικό περιβάλλον, σε
συνδυασµό µε την on going αξιολόγηση της εφαρµογής και των
αποτελεσµάτων των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ.
 Η προώθηση καινοτόµων, παραδειγµατικών, δράσεων σε όλο το εύρος των
κατηγοριών δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίµακα
µε

τη

διαδικασία

«πιλοτική

εφαρµογή-τελική

εφαρµογή-διάδοση-

προσαρµογή-µεταφορά».

Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν

του περιορισµού των αδυναµιών της διοικητικής

δράσης και της άρσης των εµποδίων που δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση

να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και τις αναπτυξιακές ανάγκες

της χώρας µε την εισαγωγή, µε την υιοθέτηση µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο,
µιας σειράς αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, στο θεσµικό πλαίσιο
και στην οργάνωση και λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, που προωθείται από το
ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση είναι ευκαιρία για την εφαρµογή της διαχείρισης γνώσης
στον δηµόσιο τοµέα που δεν θα πρέπει να χαθεί.
Τα πεδία της ∆ιαχείρισης της Γνώσης και της Μάθησης συνθέτουν ένα πολυσχιδές
περιβάλλον αξιοποίησης αλλά θέτουν και την πρόκληση της χάραξης εθνικής
στρατηγικής. Μια σειρά από τοµείς χαρακτηρίζονται έντονα από την παρουσία γνώσης
που παραµένει ανεκµετάλλευτη: Υπουργεία, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, Φορείς Στρατηγικής
Σηµασίας, Επιµελητήρια κ.α.
Την ίδια στιγµή ποικίλες άτυπες κοινότητες πρακτικής αναλώνονται σε
τετριµµένες

διαδικασίες

που

χαρακτηρίζονται

γραφειοκρατικές

και

ελάχιστα

αξιοποιήσιµες. Ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, άνεργοι νέοι, παλιννοστούντες, γυναίκες,
ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και
γνώσεις.
Σύµφωνα µε τον Λύτρα (2003) στη ∆ηµόσια διοίκηση υπάρχει ένα πλαίσιο
προκλήσεων, ευκαιριών αλλά και αδυναµιών. Η πραγµατικότητα είναι µια. Οι εποχές που
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η γνώση αντιλαµβάνονταν ως κλειστή και περιορισµένη µάλλον έχει περάσει
ανεπιστρεπτί. Έστω κι αν ο αντίλογος µε ποικίλες, πολιτικές αποχρώσεις εξακολουθεί να
θέλει τη γνώση ελεγχόµενη και πολλές φορές επιλεκτικά διαχεόµενη. Στις µέρες µας οι
λεωφόροι της γνώσης έχουν διευρυνθεί.
Στην πρακτική συναντά κανείς πολλές επιτυχηµένες εφαρµογές διαχείρισης της
γνώσης µε έντονη κοινωνική συνεισφορά. Στην Ελληνική πραγµατικότητα µπορούµε να
επιχειρήσουµε µια πολύ-επίπεδη προσέγγιση. Τοµείς στους οποίους η σύγχρονη Ελλάδα
πρέπει να θωρακίσει το στρατηγικό της πλεονέκτηµα σαν ένα διακριτικό επιτυχίας καθώς
επίσης και τοµείς που οι επιδόσεις της απέχουν κατά πολύ από το Ευρωπαϊκό µέσο όρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
3.ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, GEIDE MSS/IGSS, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ [ 4thQuality Conference, Tampere (Finland) 2006].
Το IGSS (Γενική Επιθεώρηση Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι µια βασική οντότητα
του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης του Λουξεµβούργου που ασχολείται µε:
- Νοµικές και διεθνείς υποθέσεις
- Πολιτικές αναλύσεις (στατιστικές και κοινωνικά προγράµµατα)
-Λογιστικούς έλεγχους των οργάνων κοινωνικής ασφάλισης και συµπληρωµατικά
συνταξιοδοτικά προγράµµατα
- Αξιολόγηση µακροπρόθεσµης φροντίδας

Στα τέλη του 1990 η IGSS απευθύνθηκε σε έναν σύµβουλο προκειµένου να
αποκτήσει καλύτερη διαχείριση στη ροή των εγγράφων της και καλύτερη µεταφορά της
γνώσης µεταξύ του προσωπικού. Με τη σύσταση του συµβούλου εισήχθη στον οργανισµό
ένα λογισµικό Lotus Notes βάσει του οποίου θα γινόταν η ηλεκτρονική διαχείριση όλων
των εγγράφων. Τα έντυπα αρχεία αντικαταστάθηκαν από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα
αρχείων.
Η είσοδος της αλληλογραφίας απευθύνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον
υπεύθυνο για το θέµα υπάλληλο, και τα εξερχόµενα έγγραφα επικυρώνονται ηλεκτρονικά
σύµφωνα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα ροής της εργασίας. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα του συστήµατος είναι η διανοµή της ηµερήσιας διάταξης, η πρόσβαση στη
βιβλιοθήκη, η διαχείριση του χρόνου εργασίας και των αδειών και το εσωτερικό δελτίο
ειδήσεων.

α)Θέτοντας το διοικητικό πλαίσιο
Ο IGSS, δηµιουργήθηκε το 1974 στο εσωτερικό της κεντρικής κυβέρνησης του
Λουξεµβούργου

ως κοινή µονάδα για τη χάραξη και την ανάλυση της κοινωνικής

ασφάλισης, η οποία ήταν ως εκείνη τη στιγµή στην ευθύνη τεσσάρων υπουργείων και την
διοικούσαν περίπου 20 όργανα κοινωνικής ασφάλισης. Η IGSS είναι µια βασική οντότητα
του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, αν και ασχολείται επίσης µε τα οικογενειακά
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επιδόµατα και το επίδοµα ανεργίας, αρµοδιότητες

του Υπουργού Οικογένειας και

Ενότητας.

Οι κύριες αποστολές του IGSS είναι:
• νοµικές και διεθνείς υποθέσεις
• πολιτική ανάλυση (στατιστικές και κοινωνικά προγράµµατα)
• ο λογιστικός έλεγχος των οργάνων κοινωνικής ασφάλισης

Το 1999 προστέθηκαν στις αποστολές του:
• ο έλεγχος συµπληρωµατικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων και
• η αξιολόγηση µακροπρόθεσµης φροντίδας.

Εξαιτίας της αποστολής του IGSS, το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου
Κοινωνικής ασφάλισης ασχολείται κυρίως µε την εργασία τµηµάτων του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου: νοµοθετικές διαδικασίες, µεµονωµένες περιπτώσεις που απευθύνονται στον
Υπουργό, τον προϋπολογισµό και τη λογιστική, τους διορισµούς και τις προαγωγές των
ανώτερων υπαλλήλων κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π
Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης (MSS) και το IGSS ενεργούσαν ως δύο
διαφορετικές διοικητικές µονάδες: εάν ο υπουργός ήθελε την άποψη του IGSS, έστελνε
ένα µήνυµα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο διευθυντή του IGSS, ο οποίος το διαβίβαζε
στον

υπεύθυνο υπάλληλο. Η απάντηση

δε στον υπουργό γινόταν µε ανάλογες

διαδικασίες. Η όλη διαδικασία θα µπορούσε να διαρκέσει µια εβδοµάδα.
Το εισερχόµενο και εξερχόµενο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αρχειοθετούνταν και
στο MSS και το IGSS. ∆ηλαδή αρχειοθετούνταν κατάλληλα σε δύο διαφορετικά αρχεία.
Εντούτοις, δεδοµένου ότι όλο και περισσότερο τα έγγραφα ερχόταν µε fax ή e-mail
και απευθύνoνταν άµεσα στο προσωπικό, δεν καταχωρούνταν και δεν υποβάλονταν σε
επεξεργασία σύµφωνα µε τους τυποποιηµένους κανόνες. Τα δύο υπάρχοντα αρχεία λοιπόν
ήταν συχνά ελλιπή και το προσωπικό οδηγούνταν στην ανάγκη να διατηρεί ιδιωτικό
αρχείο.
∆εδοµένου επίσης ότι τα έγγραφα απευθύνονταν στους αρµόδιους υπαλλήλους, το
υπόλοιπο προσωπικό δεν µπορούσε να πληροφορηθεί τα τρέχοντα θέµατα.
Αυτά είναι µερικά από τα προβλήµατα για τα οποία έγινε η προσπάθεια
διευθέτησης, µε την αναθεώρηση των διαδικασιών και την υιοθέτηση ενός συστήµατος
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διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων κοινού

για την MSS και την IGSS και τη

συγχώνευση της ροής εγγράφων και αρχείων.

β)Η λύση GEIDE

Σύµφωνα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης GEIDE, όλο το εισερχόµενο
ταχυδροµείο ανιχνεύεται στο σηµείο εισόδων, λαµβάνοντας υπόψη έναν αριθµό
καταλόγων και τακτοποιείται στα κιβώτια αρχείων.

Ο αρµόδιος υπάλληλος ενηµερώνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ότι έχει ένα
εισερχόµενο έγγραφο στην ταχυδροµική θυρίδα του. Παίρνει το έγγραφο από την
ταχυδροµική θυρίδα του/της και το τοποθετεί στον κατάλληλο φάκελο στο ηλεκτρονικό
αρχείο:
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Εάν είναι ένα νέο θέµα ανοίγει ένα νέο φάκελο που τον συνδέει µε το ηλεκτρονικό
αρχείο:

Υποδεικνύει άλλα µέλη του προσωπικού που πρέπει να έχουν πρόσβαση στο
αρχείο αν χρειάζεται τη βοήθειά τους, ή εάν είναι εµπιστευτικό θέµα τους παρέχει τη
δυνατότητα µόνο να το διαβάσουν.
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Μπορεί επίσης ο αρµόδιος υπάλληλος να
•

ορίσει ένδειξη για το χρόνο στον οποίο πρέπει να γίνει κάποια δράση σε

απάντηση του θέµατος ή µπορεί απλά να κλείσει το αρχείο εάν είναι µόνο πληροφορίες
που δεν απαιτούν καµία δράση.
• κάνει συνδέσεις µε άλλα αρχεία εάν το θέµα είναι σχετικό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης του θέµατος, ο υπάλληλος έχει πρόσβαση σε µια
µηχανή αναζήτησης και σε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην υπόθεση που
µεταχειρίζεται. Όταν συντάξει ένα νέο έγγραφο το σώζει άµεσα στο αρχείο.Όλο το
εξερχόµενο έγγραφο πρέπει να εγκριθεί µε µια αυτόµατη «διαδικασία επικύρωσης».Τα
πρόσωπα που καλούνται να εγκρίνουν το έγγραφο (ο προϊστάµενος διεύθυνσης, ο
διευθυντής, ο υπουργός) ειδοποιούνται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μόλις εγκριθεί, το
έγγραφο τυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται.

Το σύστηµα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα:
• Όλοι οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται για το θέµα ενηµερώνονται άµεσα και δεν
υπάρχει πλέον κυκλοφορία των εγγράφων ή των αντιγράφων
• Το αρχείων σώζεται στο σωστό µέρος
• Η εµπιστευτικότητα είναι εγγυηµένη εάν το θέµα την απαιτεί.

γ)Ψάχνοντας τη λύση
Το σύστηµα GEIDE λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003. Σήµερα σώζει πάνω
από 40.000 έγγραφα σε περίπου 9000 αρχεία. Ο αριθµός των εγγράφων

αυξάνεται
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περίπου κατά 1000 έγγραφα το µήνα. Το προσωπικό χρησιµοποιεί το σύστηµα και είναι
ικανοποιηµένο.

Οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή ήταν:
• ∆ιανοµή των πληροφοριών και της γνώσης
• Περισσότερη διαφάνεια στα τρέχοντα έργα.
• Καλύτερη χρησιµοποίηση των πόρων σε µια αποδοτικότερη οργάνωση
• Καλύτερη κυκλοφορία των εγγράφων και συνάµα καλύτερες διαδικασίες και
µείωση του χρόνου επεξεργασίας

Κατά τη διάρκεια του σταδίου του προγραµµατισµού του συστήµατος όλοι οι
υπάλληλοι του MSS και του IGSS πήραν µέρος σε συνεντεύξεις καιWorkshops.
Στον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση του προγράµµατος υπήρξε βοήθεια
από εξωτερικούς συνεργάτες. Εντούτοις όλα τα δεδοµένα που έµπαιναν στο MSS και το
IGSS έπρεπε να σώζονται καθηµερινά κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
Για την εφαρµογή του συστήµατος, υπήρξε ένα πρόγραµµα « ∆ιαχείρισης της
αλλαγής», µε σεµινάρια, δηµοσίευση ενός «οδηγού χρηστών», συνεντεύξεις µε τους
χρήστες για τα πρακτικά προβλήµατα που συναντούσαν, υποβολή εκθέσεων από τους
χρήστες σχετικά µε τη χρηστικότητα του συστήµατος και

έλεγχος

των

πραγµατοποιούµενων αλλαγών.
Εντούτοις ήταν µια χρονοβόρα διαδικασία για να φτάσει από τον εξωτερικό
λογιστικό έλεγχο στις διοικητικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες η οποία άρχισε το 1999
και η εφαρµογή της έγινε στις αρχές του 2003.
Οι δαπάνες του προγράµµατος ανήλθαν σε 670.000 ευρώ µε χρηµατοδότηση 43%
από το πρόγραµµα e-Luxemburg, 24% από το Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 33% από τον προϋπολογισµό του οργανισµού.

δ)Καλές πρακτικές από το πρόγραµµα GEIDE:

Το έργο πρέπει να υποστηριχθεί έντονα από τη διοίκηση.
∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν θα υποστηρίξουν a priori µια αλλαγή
και επιπλέον δεν θα είναι και πολύ ενθουσιώδης για να δουν τα αποτελέσµατα ενός
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τέτοιου προγράµµατος, πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι η διοίκηση είναι πεπεισµένη για τα
πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας εφαρµογής και υποστηρίζει το έργο.
Όλοι οι χρήστες πρέπει να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα
∆εδοµένου ότι η διαχείριση αλλαγής είναι πάντα ένας δύσκολος στόχος, είναι
ουσιαστικό στην αρχή να ξεκινήσει µε την παροχή πληροφοριών σε όλους τους χρήστες
και όχι µόνο στους επικεφαλής των τµηµάτων. Κρατήστε τους χρήστες στο πρόγραµµά
σας, που θα διαρκέσει µια µεγάλη περίοδο, δίνοντας τους την ευκαιρία να το εξετάζουν.
∆ίνοντας σηµασία στους χρήστες και αντιµετωπίζοντας τις ανησυχίες τους σε σχέση µε το
πρόγραµµα κατορθώνεις καλή λειτουργία του προγράµµατος.
∆ιαχωρίστε τους ρόλους του τεχνικού και λειτουργικού υπεύθυνου

του

προγράµµατος.
Η άσκηση και των δύο ρόλων από µόνο ένα τεχνικό άτοµο δεν είναι σωστή
επιλογή. Οι κίνδυνοι είναι:
• να υπερβάλλει όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό.
• να µην µπορεί να ταξινοµήσει σωστά τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
καθώς είναι έξω από την καθηµερινή διοίκηση της επιχείρησης.
• να έχει προβλήµατα στη διαχείριση του χρόνου.
• να έχει λίγες πηγές για να βρει καινοτόµες λύσεις
Σχεδιάστε σωστά τις διαδικασίες πριν αρχίσει η παραγωγή
Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο αλλά εάν δεν γίνει θα υπάρξει πρόβληµα.
Αναλύστε και µετασχηµατίστε τις διοικητικές διαδικασίες όπου είναι δυνατόν και το
θεωρείται απαραίτητο καθώς θα διευκολύνει την µετατροπή των παλιών τρόπων
εφαρµογής σε καινούργιες ηλεκτρονικές εφαρµογές.
Μετρήστε την απόδοσή σας.
Είναι πάντα χρήσιµο να καθοριστούν και να ληφθούν µερικά µέτρα για να
συγκριθεί η αποδοτικότητα, οι αναγκαίοι χρόνοι και οι επιδόσεις πριν και από την αρχή
της παραγωγής. Αυτό µπορεί να συµβάλει στην επιτυχία του προγράµµατος,
δικαιολογώντας τις δαπάνες στη διοίκηση και αποδεικνύοντας στους χρήστες τη
χρησιµότητα του νέου συστήµατος.
Μοιραστείτε τη γνώση σας
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες ξέρουν να ταξινοµούν τα αρχεία τους σωστά.
Αναθεωρείται περιοδικά αυτή την ταξινόµηση και το περιεχόµενο των αρχείων σας.
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Χρησιµοποιήστε κάποιος πίνακα ελέγχου αλλαγής χρήσης για να εγκρίνει τις αλλαγές σε
αυτό το σχέδιο ταξινόµησης ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα.
∆ώστε την αναγκαία υποστήριξη
Στην παραγωγή:
• επαρκής τεχνική υποστήριξη
• αναγκαία λειτουργική υποστήριξη έτσι ώστε καθένας να ξέρει πώς να
χρησιµοποιήσει το σύστηµα
• καλές πρακτικές στο πώς να εκτελεστούν µερικές σηµαντικές διαδικασίες
• υποστήριξη ανάπτυξης για να µπορούν να αντιδράσουν γρήγορα στις αλλαγές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.
4.1 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
H Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης προήλθε από τη µετατροπή

του

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης σε γενική γραµµατεία και την υπαγωγή της στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βάση το Π∆
185/2009.
4.1.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

Το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και νυν γενική γραµµατεία αποτελεί
το επιτελικό όργανο για την άσκηση, ενεργοποίηση και εναρµόνιση της κυβερνητικής
πολιτικής στη Μακεδονία και τη Θράκη. Με γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη της Βόρειας Ελλάδας, εξασφαλίζει την επικοινωνία του µε την κεντρική διοίκηση,
µέσω της λειτουργικής σύνδεσης και της οριζόντιας επικοινωνίας των Υπηρεσιών του
Υπουργείου µε τις υπηρεσίες των Υπουργείων που ασκούν αντίστοιχες θεµατικές
αρµοδιότητες.
Κατά την άσκηση και εκτέλεση των νοµοθετηµένων αρµοδιοτήτων και
συναρµοδιοτήτων του,


συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν τις τοπικές

κοινωνίες και λειτουργεί ως επιτελικός φορέας εκπόνησης, διαβούλευσης και
διαµόρφωσης προτάσεων και πολιτικών, προκειµένου να εφαρµοστούν από τα αρµόδια
υπουργεία.


Συντονίζει,

βοηθά,

υποστηρίζει

και

καθοδηγεί

τις

δράσεις

των

περιφερειακών οργάνων και υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα.


Μεριµνά για την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών του χώρου ευθύνης



Καθιστά το χώρο της Μακεδονίας Θράκης πρότυπο περιφερειακής

του.

ανάπτυξης και αναδεικνύει τον ιστορικό, πολιτικό, πολιτισµικό και οικονοµικό ρόλο
του στην ευρύτερη περιοχή.
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Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και νυν Γενική Γραµµατεία παρουσίαζε την
αντίφαση ότι ενώ ήταν όργανο της κεντρικής εξουσίας οι αρµοδιότητές του ήταν
περιορισµένες στους 16 νοµούς της Μακεδονίας και Θράκης. Επιπλέον είχε ελάχιστες
αποφασιστικές αρµοδιότητες, τις οποίες κατόρθωσε να αποσπάσει σε έναν αγώνα,
που το έθεσε αντιµέτωπο τόσο µε το κέντρο, όσο και µε την περιφέρεια. Μία ακόµη
ιδιαιτερότητα αποτελούσαν και αποτελούν οι επικαλύψεις, που εµφανίζονται καθώς
πρόκειται για φορέα οριζόντιας µορφής µε τοπικού χαρακτήρα αρµοδιότητες. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις τόσο στο πολιτικό όσο και στο
διοικητικό επίπεδο. Με λίγα λόγια θα λέγαµε ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
καθώς και το πρώην Υπουργείο Αιγαίου θεωρήθηκαν στρεβλώσεις της ελληνικής
δηµόσιας διοίκησης και εδώ και πολλά χρόνια και ανεξαρτήτως κυβέρνησης συζητείται η
κατάργηση, η συγχώνευση ή η µετατροπή τους.
Σήµερα και µετά το Π∆/185/2009 η γενική γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης
βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο. Οι αρµοδιότητές παραµένουν µέχρι στιγµής ως έχουν
αλλά αναµένεται από µέρα σε µέρα η έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που θα
ορίζουν εκ νέου τις αρµοδιότητές της. Σύµφωνα µε τις νέες αρµοδιότητες θα εκδοθεί ο
νέος οργανισµός της γενικής γραµµατείας και θα αναδιαρθρωθούν ανάλογα οι διευθύνσεις
και τα τµήµατα της.
Λόγω του ότι η παρούσα έρευνα πραγµατοποιείται ενώ το πρώην Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι προθέσεις της παρούσας κυβέρνησης για
την αποστολή και το ρόλο της γενικής γραµµατείας, αναφερόµαστε στα µέχρι σήµερα
δεδοµένα.

4.1.2 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης εποπτεύει δύο (2) Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου:
•

Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς ΚΕ.∆.Α.Κ

•

Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων
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Ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου:
•

ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΑΚ

Και µια Α.Ε.
•

Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε

4.1.3 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΓΜΘ

Η Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης διαρθρώνεται ως εξής:
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
β. Γενική ∆ιεύθυνση
γ. ∆ιεύθυνση Παλλαϊκής Άµυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
δ. Το γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιµοτυπίας
ε. ∆ιεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερµαϊκού Κόλπου
ε. Το αυτοτελές τµήµα Επιθεώρησης και Συντονισµού των Υπηρεσιών της
ΓΓΜΘ και των Εποπτευόµενων Φορέων
Η Γενική ∆ιεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις:
α. ∆ιοίκησης
β. Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης
γ. Περιβάλλοντος και Υποδοµών
δ. Τεχνικών Υπηρεσιών
ε. Εξωτερικών, Άµυνας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης
στ. Παιδείας, Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας
Στη Γενική ∆ιεύθυνση επίσης υπάγονται τα εξής αυτοτελή τµήµατα :
-Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
-Αυτοτελές Τµήµα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
-Αυτοτελές Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας
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-Αυτοτελές Τµήµα ∆ιευκόλυνσης Ατόµων µε Αναπηρίες.

Μέχρι την µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε ΓΓΜΘ υπάγονταν
στον Υπουργό απευθείας :
α. Η ∆ιεύθυνση Παλλαϊκής Άµυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
(Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.)
β. Το γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιµοτυπίας
Στο Γενικό Γραµµατέα υπάγεται απ’ ευθείας το αυτοτελές τµήµα Επιθεώρησης και
Συντονισµού των Υπηρεσιών του Υ.ΜΑ.Θ και των Εποπτευόµενων Φορέων.
Σήµερα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόµη εάν οι υπαγόµενες απευθείας στον Υπουργό
υπηρεσίες θα περάσουν στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή εάν θα υπαχθούν στον Γενικό Γραµµατέα Μακεδονίας
Θράκης.
Στο πρώην ΥΜΑΘ εδρεύουν επίσης η Υφυπουργός Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης καθώς και ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Πρέπει να
σηµειώσουµε δε ότι αναµένεται η απόφαση καθορισµού αρµοδιοτήτων από τον Υπουργό
εσωτερικών στους Υφυπουργούς, προκειµένου να υπαχθεί η Γενική Γραµµατεία στον
Υφυπουργό Εσωτερικών.
Το οργανόγραµµα της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης, µε την
επιφύλαξη βέβαια που προαναφέρθηκε ως άνω σχετικά µε την υπαγωγή των ∆ιευθύνσεων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και Προστασίας και ανάπτυξης του Θερµαϊκού Κόλπου καθώς και του
Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιµοτυπίας, παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι.

4.1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Το σύνολο του προσωπικού της ΓΓΜΘ είναι 128 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 10
είναι Ι∆ΑΧ.
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Πίνακας 1ος : Τακτικό προσωπικό ανά φύλο και κατηγορία εκπαίδευσης εκτός
Ι∆ΑΧ
ΠΕ

ΤΕ

∆Ε

ΥΕ

28

3

22

4

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 36

6

13

6

ΑΝ∆ΡΕΣ

Στο οργανόγραµµα της ΓΓΜΘ διακρίνουµε την κατανοµή των υπαλλήλων στα
τµήµατα και τις διευθύνσεις. Χαρακτηριστικό είναι το

γεγονός ότι το 50% των

υπαλλήλων της ΓΓΜΘ είναι τοποθετηµένο στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης ενώ οι υπόλοιπές
∆/νσεις έχουν από 3 µέχρι 10 υπαλλήλους. Ο λόγος για τον οποίο εµφανίζεται η
συγκεκριµένη ανισοκατανοµή των υπαλλήλων πηγάζει από το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος
όγκος δουλειάς της Γενικής Γραµµατείας συγκεντρώνεται στη ∆/νση ∆ιοίκησης. Η
έλλειψη ουσιαστικών αρµοδιοτήτων του φορέα οδηγεί στον µαρασµό των διευθύνσεων
που δηµιουργήθηκαν για να αποτελέσουν τους δίαυλους επικοινωνίας µεταξύ των
κεντρικών Υπουργείων που ασκούν αντίστοιχες θεµατικές αρµοδιότητες και των
αντίστοιχων υπηρεσιών της ΓΓ που θα συγκέντρωναν στοιχεία της Μακεδονίας και
Θράκης.
Πίνακας 2ος :Σύνολο προσωπικού ανά ηλικίες
20-29 ΕΤΩΝ
5

30-39 ΕΤΩΝ
36

40-49 ΕΤΩΝ
28

50-59 ΕΤΩΝ
43

60 -65 ΕΤΩΝ
8

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε από τον παραπάνω πίνακα, η ΓΓΜΘ είναι ένα
οργανισµός που γερνάει. Με το 42% περίπου των υπαλλήλων της να βρίσκεται σε ηλικία
άνω των 50 ετών και µε ένα 10% να πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί την επόµενη πενταετία
χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχες προσλήψεις για τα επόµενα έτη, δεδοµένου επίσης ότι
το σύνολο των θέσεων ευθύνης καλύπτεται από άτοµα άνω των 50 ετών
αντιλαµβανόµαστε ότι ο συγκεκριµένος οργανισµός γερνά µε γοργούς ρυθµούς.
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Επιπλέον από τον παραπάνω πίνακα αντιλαµβανόµαστε ότι

σύµφωνα µε τα

στοιχεία του τµήµατος προσωπικού οι πλειοψηφία των υπαλλήλων έχουν διοριστεί πριν το
1994 δηλαδή εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.

4.1.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πρώην ΥΜΑΘ και νυν ΓΓΜΘ χρηµατοδοτείται τόσο από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό όσο και από τον Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η χρηµατοδότηση
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων προέρχεται από Εθνικούς Πόρους και από
Κοινοτικούς Πόρους.
Τα χρήµατα που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης για το 2009 ανέρχονται σε 21.838.000,00 ευρώ ενώ τα χρήµατα που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης για το έτος
2010 ανέρχονται στο ποσό των 12.350.000,00 ευρώ.

4.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και προκειµένου να εξαχθούν τα απαραίτητα
συµπεράσµατα επιχειρήθηκε η πραγµατοποίηση εµπειρικής έρευνας και η συλλογή
ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε την Ζ. ∆ηµητριάδη (2000), στην
προσπάθεια για καταγραφή, περιγραφή, ερµηνεία, πρόβλεψη και έλεγχο των φαινοµένων
του περιβάλλοντος, τόσο στην επιστηµονική όσο και στην επιχειρηµατική έρευνα
χρησιµοποιούνται ποικίλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στην περίπτωση που ο ερευνητής
αποφασίσει να πραγµατοποιήσει εµπειρική έρευνα , δηλαδή να προσπαθήσει να δώσει
απάντηση-λύση σε ένα ερώτηµα –πρόβληµα βασιζόµενη σε νέα, πρωτογενή δεδοµένα τα
οποία συλλέγονται από τον ίδιο ερευνητή για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας, έχει
δύο βασικές εναλλακτικές επιλογές ( ∆ηµητριάδη Ζ., 2000) (α) να επιχειρήσει τη
διερεύνηση του προβλήµατος σε βάθος συλλέγοντας ποιοτικά δεδοµένα (qualitative data)
από διάφορες πηγές χρησιµοποιώντας συνδυασµό ερευνητικών µεθόδων, τεχνικών και/ ή
οργάνων όπως παρατήρηση, συµµετοχική παρατήρηση, ελεύθερη συνέντευξη, οµάδες
εστίασης κ.λ.π. (β) να χρησιµοποιήσει σταθµισµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου µε
διαβαθµιστικές

κλίµακες

µέσω

ερωτηµατολογίου

και/ή

δοµηµένες

συνέντευξης
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προκειµένου να καταστεί δυνατή η συλλογή, ποσοτικοποίηση και στατιστική ανάλυση
µεγάλου αριθµού δεδοµένων µε στόχο την αναγωγή των ευρηµάτων/ συµπερασµάτων της
έρευνας σε ευρύτερους πληθυσµούς.
Εν προκειµένω για να συλλεχθούν τα πρωτογενή δεοδοµένα χρησιµοποιήθηκε το
εργαλείο της συνέντευξης µε τα στελέχη και την ηγεσία (∆/ντες, Γενικός ∆/ντης, Γενικός
Γραµµατέας)

της Γ.Γ.Μ.Θ και για τη συλλογή των ποσοτικών στοιχείων

χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις κλειστού τύπου που συµπληρώθηκε
από εισηγητές και προϊσταµένους τµηµάτων της Γ. Γ.Μ.Θ.
4.2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρµόζεται στη Γενική
Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης ∆ιαχείριση Γνώσης, οι απόψεις της ανώτατης διοίκησης
και των εργαζοµένων γύρω από αυτήν, και να γίνουν προτάσεις για βελτίωση της
υπάρχουσας κατάστασης προς την κατεύθυνση πάντα της καλύτερης υλοποίησης
διαχείρισης γνώσης.
Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι υπάλληλοι και
τα στελέχη του φορέα είναι ενηµερωµένοι για τη ∆ιαχείριση Γνώσης, αν εφαρµόζονται
τεχνικές και διαδικασίες διαχείρισης γνώσης, εάν υπάρχει υποδοµή για να στηρίξει ένα
τέτοιο σύστηµα, εάν υπάρχει πρόθεση της ανώτερης διοίκησης και εάν η κουλτούρα που
επικρατεί ευνοεί την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης της γνώσης.
4.2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο πρωταρχικός λόγος για το οποίο επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος φορέας
προκειµένου να ερευνηθεί η ύπαρξη ή µη συστήµατος διαχείρισης γνώσης είναι καταρχήν
η ιδιότητα της υπογράφουσας την παρούσα ως προϊστάµενης του τµήµατος προσωπικού
της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης εδώ και ένα έτος και σχεδόν πέντε χρόνια
υπηρεσίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η γνώση του συγκεκριµένου οργανισµού
εκ των έσω καθιστά ευκολότερη την έρευνα στην συγκεκριµένη υπηρεσία και ιδιαίτερα
χρήσιµα τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν από αυτή.
Σηµαντικό βέβαια ρόλο στην επιλογή αυτή έπαιξε και το γεγονός ότι πρόκειται για
µια κεντρική υπηρεσία, που έχει συσταθεί εδώ και πολλά χρόνια µε ολιγάριθµο
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προσωπικό που κατά το πλείστον όµως διαθέτει πολύχρονη εµπειρία εργασίας στο
δηµόσιο τοµέα και δη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
Θα πρέπει βέβαια να σηµειώσουµε ότι κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας
(Οκτώβριος 2009 –Ιανουάριος 2010) επήλθε η µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας
Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης. Παραταύτα

όµως και παρά το

γεγονός ότι οι αρµοδιότητες που θα δοθούν στη εν λόγω Γενική Γραµµατεία τη στιγµή
αυτή είναι άγνωστες, το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης παραµένει ένας
οργανισµός που συγκεντρώνει σηµαντική γνώση στα αρχεία του και στο ανθρώπινο
δυναµικό του.

4.2.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ( ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας και την πραγµατοποίηση της έρευνας,
διεξήχθη πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Στα πλαίσια της δευτερογενούς έρευνας
συγκεντρώθηκαν έγγραφα, όπως ο Οργανισµός της Γ.Γ.Μ.Θ, εγκύκλιοι, κείµενα και άλλα
γραπτά στοιχεία προκειµένου να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Στα πλαίσια της
πρωτογενούς έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 2 ερωτηµατολόγια. Ένα ερωτηµατολόγιο µε
ερωτήσεις ανοικτού τύπου για ∆/ντες, Γενικός ∆/ντης, Γενικός Γραµµατέας (µε απευθείας
συνέντευξη) και ένα ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου για στελέχη τµηµάτων.
Με τα ερωτηµατολόγια σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η παρούσα κατάσταση
αναφορικά µε το αν υπάρχει στρατηγική διαχείρισης γνώσης και εξειδικευµένοι στόχοι,
εάν ο φορέας αξιοποιεί ικανοποιητικά τους πόρους που έχει για την απόκτηση γνώσης και
τα εργαλεία που έχει για την µεταφορά της γνώσης στους κόλπους του. Να εξετάσει πως
χρησιµοποιείται η τεχνολογία και αν µπορεί να υποστηρίξει ικανοποιητικά την ∆ιαχείριση
Γνώσης. Να εντοπίσει ποια είναι η κουλτούρα του φορέα και εάν οι εργαζόµενοι είναι
πρόθυµοι να µοιραστούν τις γνώσεις τους προκειµένου να δηµιουργήσουν την
Οργανωσιακή γνώση.
Στα πλαίσια της έρευνας προωθήθηκαν στο προσωπικό διαφόρων διευθύνσεων τη
Γ.Γ.Μ.Θ,

25 ερωτηµατολόγια.

Απαντήθηκαν από εισηγητές και προϊστάµενους

τµηµάτων. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα προκειµένου να επιτύχουµε µεγαλύτερη
ειλικρίνεια από τους ερωτώµενους. Τα ερωτηµατολόγια απαρτίζονταν από ερωτήσεις
κλειστού τύπου όπου οι ερωτώµενοι θα έπρεπε να απαντήσουν µε ναι και όχι και µε
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Σε κάποιες ερωτήσεις οι ερωτώµενοι καλούνταν να
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αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους (π.χ εάν όχι για ποιο λόγο). Ενώ υπήρχε και µια
ανοιχτή ερώτηση.(Βλ. παράρτηµα ΙΙ).
Οι

συνεντεύξεις

που

πραγµατοποιήθηκαν

βασίστηκαν

πάνω

σε

ένα

ερωτηµατολόγιο (παρόµοιο µε αυτό που απάντησαν οι εισηγητές) συµπληρώθηκε από τον
ερευνητή, ο οποίος σηµείωνε τις απαντήσεις που έδινε ο ερωτώµενος, κατά τη διάρκεια
προσωπικής συνέντευξης. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώµενους να
ζητήσουν διευκρινήσεις σε ερωτήσεις που δεν κατανοούσαν, όπως επίσης και να
εκφράσουν γενικότερα τις απόψεις τους για τον οργανισµό και τη ∆ιαχείριση Γνώσης σε
αυτόν.
Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να διαπιστωθούν οι απόψεις

των ανώτερων

στελεχών και της διοίκησης, καθώς και να διαπιστωθεί ο λόγος για το οποίον
λειτουργεί η επιχείρηση µε τον τρόπο που έχει διαπιστωθεί από τα ερωτηµατολόγια ότι
λειτουργεί.
To ερωτηµατολόγια των συνεντεύξεων αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικά µε
τις ακόλουθες περιοχές: Στρατηγική διαχείρισης γνώσης του φορέα, κουλτούρα του
φορέα αναφορικά µε τη γνώση, εργαλεία διαχείρισης γνώσης, δυνατότητα να γίνει η
ΓΓΜΘ ένας φορέας γνώσης. Σκοπό κυρίως ήταν να διαπιστωθεί πως αντιλαµβάνονται τα
ανώτερα στελέχη τη ∆ιαχείριση Γνώση και την εφαρµογή της µέσα στο φορέα τους
καθώς επίσης και

να διερευνηθεί εάν τα ανώτερα στελέχη έχουν σκοπό να την

υιοθετήσουν προκειµένου να κάνουν την ΓΓΜΘ έναν οργανισµό γνώσης.

4.2.3. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατά την διενέργεια των συνεντεύξεων υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Υπήρχαν
αναβολές συνεντεύξεων και επανακαθορισµός ραντεβού. Η µέση διάρκεια συνέντευξης
κυµάνθηκε σε 30 λεπτά.
Το κοινό στοιχείο που παρατηρήθηκε σε όλες τις συνεντεύξεις ήταν η άγνοια του
όρου διαχείρισης της γνώσης καθώς και άλλων όρων που αφορούν τόσο τα εργαλεία
απόκτησης γνώσης , όσο και τα εργαλεία διάχυσης της γνώσης.
Έντονη επίσης ήταν η δυσαρέσκεια των ερωτώµενων σχετικά µε το θέµα της
έρευνας. Στο φορέα επικρατεί η αντίληψη ότι η ΓΓΜΘ είναι αδύνατον να εφαρµόσει τόσο
συστήµατα ολικής ποιότητας όσο και συστήµατα διαχείρισης γνώσης λόγω της έλλειψης
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αρµοδιοτήτων, της τελµάτωσης των υπαλλήλων και των έντονων αντιπαραθέσεων που
επικρατούν στους κόλπους της.
Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο νυν Γενικός Γραµµατέας της ΓΓΜΘ
πρόκειται άµεσα να αντικατασταθεί καθώς ο διαδοχός του έχει οριστεί ήδη αλλά δεν έχει
ακόµη ορκιστεί και δεν έχει αναλάβει καθήκοντα.. Παραταύτα οι πληροφορίες που µας
έδωσε ο µέχρι σήµερα, και επι πέντε χρόνια, γενικός

γραµµατέας του Υπουργείου

Μακεδονίας Θράκης ήταν ιδιαίτερα διαφωτίστηκες.
Προσπάθειες

διεξαγωγής συνέντευξης µε την Υφυπουργό Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης απέβησαν άκαρπες λόγω του ιδιαίτερα
βεβαρηµένου προγράµµατος της Υφυπουργού.

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.3.1 Στρατηγική ∆ιαχείρισης Γνώσης

Σύµφωνα µε το 80% των ερωτώµενων υπαλλήλων διαφόρων τµηµάτων της ΓΓΜΘ
ο φορέας δεν ακολουθεί στρατηγική σε σχέση µε τη διαχείριση της γνώσης. Όσον αφορά
το ερώτηµα εάν ο φορέας έχει εξειδικευµένους στόχους διαχείρισης γνώσης, εκεί το 100%
των ερωτώµενων συµφωνεί ότι δεν υπάρχουν. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν κυρίως ότι
η ΓΓΜΘ δεν έχει αποσαφηνισµένες αρµοδιότητες και ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους
ώστε να µπορούν να συνδεθούν οι στόχοι του οργανισµού µε την συγκεκριµένη
στρατηγική ∆Γ . Το 20% των ερωτώµενων δε που θεωρούν ότι υπάρχει στρατηγική
διαχείρισης γνώσης στο φορέα απάντησαν ότι αυτή συνδέεται κυρίως µε τη
χρησιµοποίηση της γνώσης για λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση της γνώσης που
προέρχεται από εξωτερικές πηγές, τη δηµιουργία νέων βάσεων δεδοµένων γνώσης και την
αξιοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη διαχείριση γνώσης (Βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας 3ος και Πίνακας 4ος ).
Οι απόψεις των ανώτερων στελεχών, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις,
διίστανται. Οι περισσότεροι εξ αυτών πιστεύουν ότι ο φορέας ακολουθεί στρατηγική σε
σχέση µε τη ∆ιαχείριση Γνώσης και έχει εξειδικευµένους στόχους. Οι παράγοντες δε µε
τους οποίους συνδέονται οι στόχοι ∆ιαχείριση Γνώσης είναι η χρησιµοποίηση της γνώσης
για λήψη αποφάσεων, η αξιολόγηση γνώσης προερχόµενης από εξωτερικές πηγές, η
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δηµιουργία

νέων βάσεων δεδοµένων γνώσης και η αξιοποίηση προγραµµάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης στη ∆ιαχείριση Γνώσης.
Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουµε την απάντηση ενός εκ των ∆/ντων ο οποίος
σηµείωσε ότι ο λόγος που κατά τη γνώµη του δεν υπάρχει στρατηγική ∆ιαχείριση
Γνώσης στη ΓΓΜΘ ήταν ότι ποτέ δεν ζητήθηκε κάτι τέτοιο από την πολιτική ηγεσία ούτε
από την κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών που µέσω εγκυκλίων επιβάλει
στους φορείς να εφαρµόσουν συγκεκριµένες στρατηγικές.
Η πολιτική ηγεσία εκπροσωπούµενη από τον µέχρι σήµερα Γενικό Γραµµατέα του
πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης εξέφρασε την άποψή, ότι ο φορέας δεν ακολουθεί
καµία στρατηγική διαχείρισης γνώσης καθώς δεν υπάρχουν τα κατάλληλα άτοµα στον
φορέα για να συλλάβουν και να εφαρµόσουν µια τέτοια στρατηγική ούτε βέβαια για να
θέσουν στόχους ∆ιαχείριση Γνώσης.
Γεγονός είναι ότι στη ΓΓΜΘ δεν υπάρχει καµία στρατηγική, ούτε εξειδικευµένοι
στόχοι διαχείρισης της γνώσης. Οποιεσδήποτε ενέργειες διαχείρισης γνώσης γίνονται
αποσπασµατικά και ad hoc προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα κενά γνώσης που
αναφύονται ανά διαστήµατα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει µια γενικότερη άγνοια στη ΓΓΜΘ
σχετικά µε την έννοια του όρου « ∆ιαχείριση Γνώσης» και τα συστήµατα εφαρµογής της
στους οργανισµούς όπως και επίσης για τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από αυτή.

4.3.2 Ευθύνη για τη ∆ιαχείριση Γνώσης
Η γνώµη των εισηγητών και προϊσταµένων είναι ότι την ευθύνη θα πρέπει να έχει
τόσο η ανώτερη διοίκηση όσο και το Τµήµα Προσωπικού. Κατά την γνώµη των ανώτερων
στελεχών και της πολιτικής ηγεσίας την ευθύνη θα έπρεπε να έχει η ανώτερη διοίκηση.
Άποψη του τµήµατος προσωπικού είναι ότι την ευθύνη για το χειρισµό και την
αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης της γνώσης στην επιχείρηση, εφόσον βέβαια
υπήρχε µια στρατηγική ∆Γ θα έπρεπε να είχε το Τµήµα Προσωπικού σε συνεργασία
βέβαια µε τους Προϊσταµένους των ∆/νσεων.
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4.3.3 ∆ηµιουργία –µεταφορά γνώσης

Κατά τη γνώµη των υπαλλήλων της ΓΓΜΘ (Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας 5ος ) και
σύµφωνα µε τη λίστα των δραστηριοτήτων που έθετε η συγκεκριµένη ερώτηση, η ΓΓΜΘ
εφαρµόζει και αξιοποιεί κυρίως τις παρακάτω αρχές:
α) Συλλογή Πληροφοριών αναφορικά µε υπαλλήλους
β)∆ιατήρηση βάσεων δεδοµένων
γ) Ενθάρρυνση συνεργασίας, προσωπικών επαφών για επίλυση προβληµάτων
δ)Προσωπική ευθύνη όλων για θέµατα διαχείρισης γνώσης
ε) Οι εργαζόµενοι και τα στελέχη αποτελούν κεφάλαιο µε βάση της γνώσης που
κατέχουν.
στ)Εκπαίδευση και επιµόρφωση

Σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους κάποιες αρχές όπως η µεταφορά γνώσης
µέσα από διερεύνηση «καλών πρακτικών» ,η ενθάρρυνση καινοτόµων ιδεών /προτάσεων
και πρακτικών και η ενθάρρυνση διανοµής και µεταφοράς γνώσης δεν εφαρµόζονται
αναφέρουν ότι οφείλεται

κυρίως στην απουσία γνώσης εκ µέρους υπαλλήλων και

στελεχών για νέες εξελίξεις, πρακτικές και εργαλεία διαχείρισης γνώσης.
Την ίδια γνώµη έχουν και τα ανώτερα στελέχη

όπως διαφαίνεται από τις

συνεντεύξεις.. Αξίζει δε να σηµειώσουµε την άποψη του Γενικού ∆/ντη της ΓΓΜΘ ο
οποίος εκτός από τα παραπάνω που πιστεύουν οι εισηγητές και οι ∆/ντες θεωρεί ότι ο
φορέας αξιοποιεί και εφαρµόζει και τα παρακάτω:
α)Μεταφορά γνώσης µέσα από διεύρυνση καλών πρακτικών
β)Ενθάρρυνση καινοτόµων ιδεών/ προτάσεων και πρακτικών
γ)Ενθάρρυνση διανοµής και µεταφοράς γνώσης
δ)∆ιαµόρφωση

της

υπάρχουσας

στρατηγικής

µε

βάση

την

υπάρχουσα

Οργανωσιακή γνώση.
Αξιοσηµείωτες είναι επιπλέον οι απόψεις ενός εκ των ∆/ντών ο οποίος θεωρεί ότι η
συλλογή πληροφοριών

αναφορικά µε υπαλλήλους δεν αξιοποιείται κατάλληλα, ότι
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επικρατεί ένα ατοµικιστικό πνεύµα στο φορέα µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει προσωπική
ευθύνη όλων για θέµατα ∆Γ και ότι οι εργαζόµενοι και τα στελέχη δεν αποτελούν
κεφάλαιο µε βάση τις γνώσεις που κατέχουν καθώς υπάρχει αναξιοκρατία και έλλειψη
συναδελφικότητας στον οργανισµό.
Ο Γενικός Γραµµατέας επεσήµανε ότι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση είναι
ανεπαρκής και δεν γίνεται συστηµατικά, καθώς επίσης ότι από τις γνώσεις που αποκτούν
οι υπάλληλοι από την εκπαίδευση και επιµόρφωση δεν αξιοποιείται ούτε το 10% µέσα
στον οργανισµό. Σηµείωσε επίσης ότι στη ΓΓΜΘ υπάρχουν δύο κατηγορίες υπαλλήλων
,οι νέοι και οι παλιοί. Οι νέοι υπάλληλοι έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, όρεξη για
δουλειά και είναι πρόθυµοι να αποκτήσουν νέα γνώση και να την αξιοποιήσουν στον
οργανισµό και οι παλιοί, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν
νέες γνώσεις, έχουν πέσει σε ένα τέλµα λόγω της έλλειψης αρµοδιοτήτων και αποτελούν
τροχοπέδη σε οποιοδήποτε προσπάθεια του φορέα να εφαρµόσει καινοτόµες ιδέες και
πρακτικές. Τόνισε ότι έγινε προσπάθεια µεταφοράς γνώσης µέσα από τη διερεύνηση
καλών πρακτικών αλλά δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση εκ µέρους των υπαλλήλων της
ΓΓΜΘ. Επίσης υποστήριξε ότι οι συνεργασίες και οι προσωπικές επαφές για την επίλυση
προβληµάτων λαµβάνουν

χώρα πυροσβεστικά στον οργανισµό όταν υπάρξει κάποιο

πρόβληµα και µεταξύ ατόµων που είναι θετικά προσκείµενοι στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Τέλος αναφέρθηκε στην έλλειψη διανοµής και µεταφοράς της γνώσης λόγω της
καχυποψίας των υπαλλήλων.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των υπαλλήλων
µέχρι σήµερα γινόταν µε βάση τα προγράµµατα εκπαίδευσης που διαµόρφωνε για όλη τη
δηµόσια διοίκηση το ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Επιµόρφωσης) του ΕΚ∆∆. Εµφανιζόταν λοιπόν
µια απουσία εσωτερικών µηχανισµών σχεδιασµού της εκπαίδευσης στους φορείς της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και κατ’επέκταση και της ΓΓΜΘ. Οι οργανικές µονάδες για τα
θέµατα προσωπικού και την εκπαίδευση περιορίζονταν κατά κανόνα στην τυπολατρική
εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου και σε ότι αφορά την εκπαίδευση στην
διεκπεραίωση των διαδικασιών συµµετοχής του προσωπικού σε προγράµµατα
επιµόρφωσης. Η απουσία συστηµατικής ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών είχε ως
αποτέλεσµα την αδυναµία ανταπόκρισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
προς τις πραγµατικές ανάγκες.

Μια σηµαντική προσπάθεια,

να ανταποκριθούν τα

προγράµµατα επιµόρφωσης στις εξειδικευµένες ανάγκες κάθε φορέα,

γίνεται φέτος
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σύµφωνα µε το Ε.Π «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» (ΕΣΠΑ 2007 -2013) του Υπουργείου
Εσωτερικών “ όσον αφορά τα Σχέδια κατάρτισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης θα συντάσσονται µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ή και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και Ν.Π.∆.∆.”.
Όσον αφορά τα συστήµατα τα οποία εφαρµόζει ο φορέας για την απόκτηση
γνώσης ,κατά βάση οι εισηγητές και προϊστάµενοι απάντησαν ότι η ΓΓΜΘ εφαρµόζει
Προγράµµατα Κατάρτισης/Εξειδίκευσης, διατήρηση µια δεξαµενή γνώσης (σηµειώσεις
προγραµµάτων κατάρτισης, υλικό συνεδρίων, διαλέξεων αποδελτίωση κ.λ.π) mentoring,
και βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και συµβούλους (Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας
6ος ).
Οι απαντήσεις των ανώτερων στελεχών και εδώ

εµφανίζουν µεγάλη

ανοµοιογένεια κάποιοι από αυτούς ισχυρίζονται ότι ο φορέας δεν εφαρµόζει σχεδόν
κανένα εργαλείο απόκτησης γνώσης ενώ άλλοι θεωρούν ότι εφαρµόζει 7-8 εργαλεία
όπως προγράµµατα κατάρτισης,job rotation, διατήρηση δεξαµενής γνώσης, αξιοποίηση
πρακτικών και εργαλείων ∆ΟΠ, εκθέσεις και βιβλία, επισκέψεις σε εκθέσεις.
Το µόνο σίγουρο συµπέρασµα το οποίο µπορεί να εξαχθεί από τα παραπάνω είναι
ότι η ΓΓΜΘ δεν εφαρµόζει χάρτες γνώσεις και χαρτογράφηση περιοχών γνώσεις, στο
οποίο συµφωνούν άπαντες.
Ο Γενικό Γραµµατέας θεωρεί ότι ο φορέας για την απόκτηση γνώσης εφαρµόζει τα
παρακάτω :Προγράµµατα κατάρτισης, job rotation,διατήρηση δεξαµενής γνώσης,
αξιοποίηση πρακτικών και εργαλείων ∆ΟΠ, βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και
συµβούλους . Τόνισε επίσης ότι η στρατολόγηση και η επιλογή προσωπικού γίνεται από
την πολιτική ηγεσία, ότι η δεξαµενή γνώσης είναι περιορισµένη, ότι οι υπάλληλοι δεν
δείχνουν ενδιαφέρον για επισκέψεις σε εκθέσεις και ότι γενικότερα δε ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν νέα γνώση, και ότι το σύστηµα αξιολόγησης είναι αναποτελεσµατικό καθώς
παίρνουν όλοι άριστα.
Το τµήµα προσωπικού από την πλευρά του θεωρεί ότι ο φορέας

διαθέτει

προγράµµατα κατάρτισης τα οποία όµως όπως προαναφέρθηκε γίνονται µέχρι σήµερα
συγκεντρωτικά από το ΙΝΕΠ και δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του
οργανισµού, αξιοποιεί πρακτικές και εργαλεία ∆ΟΠ σε πολύ περιορισµένο βαθµό λόγο
έλλειψης βούλησης από τα ανώτατα στελέχη τα οποία τα θεωρούν περιττά σε έναν τέτοιο
οργανισµό και ακόµη όταν γίνονται προσπάθειες σκοντάφτουν στην απροθυµία των
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υπαλλήλων να τα εφαρµόσουν. Η στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού γίνεται από τον
ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε τις ανάγκες του οργανισµού. Όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας οι
οποίες δεν περνούν από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ τότε αποφασίζει η Πολιτική Ηγεσία. Το
mentoring επαφίεται στην καλή διάθεση του εκάστοτε υπαλλήλου. Βιβλία και ετήσιες
εκθέσεις υπάρχουν αλλά δεν συγκεντρώνονται σε µια κοινή βιβλιοθήκη και δεν είναι
καταγεγραµµένα . Το στοιχείο της βοήθειας από εξωτερικούς συνεργάτες είναι το µόνο
που εφαρµόζει ο φορέας σε µεγάλο βαθµό λόγο υποτιθέµενης αδυναµίας τον υπαλλήλων
να εφαρµόσουν προγράµµατα και έργα. Χάρτες γνώσης δεν υπάρχουν, όπως επίσης δεν
υπάρχει µοίρασµα ιδεών καλών πρακτικών και σχέσεις µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς.
Στη ερώτηση Νο 7 όπου οι ερωτώµενοι καλούνταν να υποδείξουν που εστιάζεται η
ανεπάρκεια γνώσης στον οργανισµό που οδηγεί σε λάθη που κοστίζουν, απάντησαν πως
πιστεύουν ότι γίνονται κυρίως λόγω ανεπάρκειας γνώσεις όσον αφορά την τεχνολογία, τις
αρµοδιότητες, τις διαδικασίες, τις νέες εξελίξεις και τη διαχείριση πληροφοριών από
εργαζοµένους και από στελέχη.
Την ίδια περίπου γνώµη έχουν και τα ανώτερα στελέχη πολιτικά και διοικητικά
όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις.
∆ιακρίνουµε βέβαια ότι υπάρχει ανεπάρκεια γνώσης σχεδόν σε όλα τα
προτεινόµενα πεδία που έθετε η ερώτηση µε εξαίρεση αυτό των πολιτών, λόγω του ότι ο
συγκεκριµένος φορέας δεν συναναστρέφεται µε πολίτες. Επίσης εντοπίζουµε µια ταύτιση
απόψεων άσχετα από την διοικητική βαθµίδα στη οποία ανήκουν οι ερωτώµενοι.

4.3.4 Κουλτούρα του φορέα

Οι εισηγητές και οι προϊστάµενοι τµηµάτων συµφωνούν ότι την κουλτούρα του
φορέα χαρακτηρίζουν, ο µεγάλος βαθµός διάδοσης της γνώσης, η εξωστρέφεια, η διάθεση
και το ενδιαφέρον για ανταλλαγή γνώσεων, ο διάλογος για τη λύση των προβληµάτων και
η αυτονοµία σε σχέση µε τη διαµόρφωση του τρόπου εργασίας (Βλ.Παράρτηµα ΙΙΙ,
Πίνακας 7ος ). Σηµειώνουν βέβαια δε ότι δεν υπάρχουν λίγα ιεραρχικά επίπεδα λόγω του
υπάρχοντος οργανισµού και της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, η εξωστρέφεια ναι µεν
θεωρητικά χαρακτηρίζει τον οργανισµό αλλά η σχέση µε τους πολίτες είναι στην
πραγµατικότητα, πολύ περιορισµένη. Το κλίµα συνεχούς µάθησης δεν χαρακτηρίζει τον
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οργανισµό λόγω του

ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι µεγάλης ηλικίας. ∆εν

υπάρχει επιπλέον κουλτούρα υπευθυνότητας λόγω της προσκόλλησης στη νοµιµότητα και
όχι στη υπευθυνότητα, χαρακτηριστικό βέβαια της κουλτούρας όλου του δηµόσιου τοµέα.
Εξαιτίας εξάλλου του παραπάνω γεγονότος παρατηρούµαι περισσότερο και την
προσκόλληση σε κανόνες και όχι σε αρχές.
Οι Προϊστάµενοι ∆/νσεων µε τη σειρά τους θεωρούν ότι δεν χαρακτηρίζει το
φορέα µεγάλος βαθµός διάδοσης της γνώσης, ούτε κλίµα συνεχούς µάθησης, λόγω κυρίως
της ανεπάρκειας των προϊσταµένων και της έλλειψης ενδιαφέροντος από τη µεριά των
υφισταµένων. Σηµειώνουν δε ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος πηγάζει από τον µη
λειτουργικό οργανισµό, την απουσία αντικειµένου εργασίας και αρµοδιοτήτων.
Ως προς την διάθεση και το ενδιαφέρον για ανταλλαγή γνώσεων παρατηρήθηκαν
αντιφατικές απόψεις, η άποψη ότι οι υπάλληλοι λόγω ελλείψεως αντικειµένου εργασίας
έχουν άπλετο χρόνο και διάθεση για ανταλλαγή γνώσεων και η άλλη άποψη ότι λόγω των
καθηµερινών καθηκόντων των υπαλλήλων δεν υπάρχει χρόνος και διάθεση για ανταλλαγή
γνώσεων. Σίγουρα κατά τις απόψεις των προϊσταµένων ∆/νσεων χαρακτηρίζει το φορέα
διάλογος για τη λύση προβληµάτων.
Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει ότι στους υπαλλήλους της νέάς γενιάς υπάρχει
µεγάλος βαθµός διάδοσης της γνώσης και κλίµα συνεχούς µάθησης σε αντιδιαστολή µε
τους υπαλλήλους της παλαιάς γενιάς που δεν ενδιαφέρονται να λάβουν νέες γνώσεις.
Σηµειώνει ότι υπευθυνότητα εµφανίζεται µόνο στα ανώτερα στελέχη και το ενδιαφέρον
για την ικανοποίηση του πολίτη είναι τυπικό και όχι πραγµατικό.
Πράγµατι την κουλτούρα του φορέα δεν χαρακτηρίζει µεγάλος βαθµός διάδοσης
της γνώσης ούτε κλίµα συνεχούς µάθησης και διάθεση για ανταλλαγή γνώσεων. Τα
ιεραρχικά επίπεδα είναι αυτά που προβλέπονται για το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης και
ο διάλογος για τη λύση προβληµάτων γίνεται σε επίπεδο παρέας και σύµφωνα µε τις
κοµµατικές πεποιθήσεις των υπαλλήλων. Αυτονοµία σε σχέση µε τη διαµόρφωση του
τρόπου εργασίας υπάρχει µέσα πάντα στα όρια που θέτουν οι κανόνες για όλη τη δηµόσια
διοίκηση.
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4.3.5 Αποθήκευση-∆ιάχυση Γνώσης

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις όλων των ερωτώµενων ανεξαρτήτου βαθµίδας
φορέας

χρησιµοποιεί

Ηλεκτρονικό

Ταχυδροµείο

(e-mail),

ο

Internet,Αποθήκευση

πληροφοριών και καθηµερινές συνεργασίες του προσωπικού (Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας
8ος ).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όλα τα ανώτερα στελέχη δεν γνώριζαν την
έννοια του intranet σε αντίθεση µε τους εισηγητές και τους προϊστάµενους που γνώριζαν
την έννοια. Επιπλέον οι απόψεις µεταξύ των υπαλλήλων διίστανται για το εάν
χρησιµοποιεί ο φορέας οµάδες Ποιότητας/Έργου.
Οι

πλειονότητα

των

εισηγητών

απάντησε

ότι

ο

φορέας

χρησιµοποιεί

αποτελεσµατικά στην εκπλήρωση των στόχων του φορέα, το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο,
τις καθηµερινές συνεργασίες του προσωπικού και το Ιντερνετ
Οι Προϊστάµενοι ∆/νσεων, µε την παρατήρηση, ότι σχεδόν κανείς εξ αυτών δεν
γνωρίζει Η/Υ, ανέφεραν ότι ο φορέας χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά, το e-mail και το
Internet.Μαζί τους συµφωνεί και ο Γ.Γ. O Γενικός ∆/ντης απάντησε ότι ο φορέας
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά µια πληθώρα εργαλείων όπως το e-mail,το Ιντερνετ, τα
Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων, την αποθήκευση πληροφοριών και τις καθηµερινές
συνεργασίες του προσωπικού.
Από την πλευρά του προϊστάµενου προσωπικού πρέπει να σηµειώσω ότι το µόνο
εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά στην εκπλήρωση των στόχων του
φορέα είναι οι καθηµερινές συνεργασίες του προσωπικού. Καθώς λοιπόν η ΓΓΜΘ δεν έχει
µεγάλο φόρτο εργασίας, οι υπάλληλοι της έχουν την δυνατότητα να συσκέπτονται σχεδόν
καθηµερινά για να επιλύουν τα προβλήµατα που προκύπτουν .Κατά τα άλλα θα λέγαµε ότι
εργαλεία όπως το e-mail και το Internet χρησιµοποιούνται για τα πολύ απλά καθηµερινά
πράγµατα χωρίς να αξιοποιούνται οι τεράστιες δυνατότητες που αυτά µας προσφέρουν. Θα
πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι ένα µεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων της ΓΓΜΘ δεν
γνωρίζει καθόλου να χρησιµοποιεί Υπολογιστή ενώ κάποιοι άλλοι διαθέτουν µόνο τις
στοιχειώδεις γνώσεις για να χρησιµοποιούν το Word. Πρέπει δε να προστεθεί ότι ή
έλλειψη της γνώσης των Η/Υ εµφανίζεται στα άτοµα τα οποία µπήκαν στη ΓΓΜΘ πριν το
1994 και την λειτουργία του ΑΣΕΠ καθώς έκτοτε η γνώση Η/Υ θεωρείται
προαπαιτούµενο για να διοριστεί κάποιος στο δηµόσιο
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Στην ερώτηση Νο 11 ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιµοποιούνται
κάποια εργαλεία αποθήκευσης και διάχυσης της γνώσης, οι περισσότεροι ερωτώµενοι
τόσο µε ερωτηµατολόγια όσο και µε συνεντεύξεις απάντησαν ότι θεωρούν εργαλεία όπως
το Intranet, τα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων, την αποθήκευση πληροφοριών, το
Video –conferencing, το Brainstorming και τις Οµάδες έργου, ότι δεν είναι απαραίτητα.
Ένας µικρός αριθµός επίσης απάντησε και ότι δεν τα γνωρίζει.

4.3.6 Αναγνώριση και Ανταµοιβή
Οι ερωτώµενοι υπάλληλοι στην συγκεκριµένη ερώτηση διχάστηκαν (Βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας 9ος ). Το 40% των ερωτώµενων θεωρεί ότι ο οργανισµός δεν δίνει
κίνητρα στους εργαζόµενους για να εφαρµόσουν τη γνώση που κατέχουν, ενώ το 60%
πιστεύει το αντίθετο. Όπως εµφανίζεται από την επόµενη ερώτηση, Νο 13, οι ερωτώµενοι
που απάντησαν πως ο οργανισµός δίνει κίνητρα για να εφαρµόσουν την γνώση που
κατέχουν θεωρούν ότι υπάρχει στο φορέα αναγνώριση προσφοράς. ∆ιχάστηκαν επίσης και
τα ανώτατα στελέχη διοικητικά και πολιτικά καθώς κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι δε
δίνονται κίνητρα στους εργαζόµενους ενώ κάποιοι πάλι θεωρούν ότι συνδέονται τα
κίνητρα µε την πολιτική των προαγωγών.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο δηµόσιος τοµέας σε γενικές γραµµές δεν δίνει
κίνητρα στους εργαζόµενους για να εφαρµόσουν τη γνώση που κατέχουν. Ασφαλώς εάν η
αξιολόγηση των υπαλλήλων γινόταν όπως θα έπρεπε και εάν οι προαγωγές γινόταν µε
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια θα µπορούσε να συνδεθεί η γνώση των
υπαλλήλων µε την πολιτική προαγωγών και την πολιτική αµοιβών.

4.3.7 Περιουσιακά στοιχεία γνώσης της ΓΓΜΘ
Τα µεσαία στελέχη και οι εισηγητές θεωρούν περιουσιακά στοιχεία γνώσης του
φορέα, τις δεξιότητες, προσόντα και γνώσεις των υπαλλήλων της καθώς και την
ικανότητα των υπαλλήλων να παράγουν νέες ιδέες και προτάσεις. Τα ανώτερα στελέχη
από την πλευρά τους θεωρούν ως περιουσιακά στοιχεία γνώσης του φορέα τις υπάρχουσες
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πολιτικές ∆Α∆, τις δεξιότητες, προσόντα και γνώσεις των υπαλλήλων, καθώς και τις
πατέντες και τις µεθόδους διαχείρισης (projects).

4.3.8 Εφαρµογή ενός συστήµατος ∆Γ
Οι ερωτήσεις Νο. 14,15,16, 17 καλούν τους ερωτώµενους να υποδείξουν ποια κατά
την γνώµη τους είναι τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός
προγράµµατος διαχείρισης γνώσης καθώς και τι θεωρούν ως εµπόδιο ή ως παράγοντα
επιτυχίας ενός τέτοιου προγράµµατος στο φορέα τους.
Οι υπάλληλοι τµηµάτων απάντησαν πως το χρηµατοοικονοµικό κόστος, η
προσπάθεια των υπαλλήλων και η προσαρµογή του οργανισµού στις αλλαγές στον τρόπο
δουλειάς αποτελούν ανατρεπτικούς παράγοντες για την εφαρµογή στο φορέα τους ενός
προγράµµατος ∆ιαχείριση Γνώσης. Από την άλλη, τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή
ενός τέτοιου προγράµµατος θα ήταν κατά τη γνώµη της πλειοψηφίας η βελτίωση της
λήψης αποφάσεων, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, η βελτίωση
της υπηρεσίας, η µείωση του κόστους και η καλύτερη διαχείριση του Ανθρώπινου
∆υναµικού.
Στις ίδιες ερωτήσεις τα ανώτερα στελέχη υπέδειξαν ως κόστος για τον οργανισµό
από ένα σύστηµα ∆ιαχείριση Γνώσης την αφιέρωση χρόνου των υπαλλήλων και την
προσαρµογή στις αλλαγές, ενώ όσον αφορά τα κέρδη από ένα τέτοιο σύστηµα οι απόψεις
τους συγκλίνουν απόλυτα µε τοις απόψεις των εισηγητών και προϊσταµένων τµηµάτων.
Αναφορικά µε τα εµπόδια για τη διαχείριση της γνώσης στη ΓΓΜΘ οι εισηγητές
τόνισαν την έλλειψη αίσθησης ιδιοκτησίας του προβλήµατος από εργαζόµενους και
στελέχη, την αδυναµία υπάρχουσας οργανωσιακής δοµής, την αδυναµία σύνδεσης µε
κίνητρα/αναγνώριση και σύστηµα αµοιβών, την έλλειψη ενδιαφέροντος για διανοµή/
µοίρασµα της γνώσης µεταξύ των υπαλλήλων και το status quo. Τις ίδιες απαντήσεις
δίνουν και τα ανώτερα στελέχη καθώς και ο ΓΓ µε τη διαφορά ότι κάποιοι από αυτούς
προσθέτουν και την αφοσίωση και δέσµευση της ανώτερης διοίκησης.
Πραγµατικά η αδυναµία της υπάρχουσας οργανωσιακής δοµής εµφανίζεται έντονη
στη ΓΓΜΘ και αποτελεί τροχοπέδη για τη ∆ιαχείριση Γνώσης όσο και για οποιοδήποτε
έργο επιχειρείται να εφαρµοστεί στη ΓΓΜΘ. Με διευθύνσεις ανενεργές και τµήµατα που
έχουν µόνο προϊσταµένους και καθόλου υπαλλήλους δεν µπορεί να δροµολογηθεί καµία
πρόοδος στη ΓΓΜΘ. Η έλλειψη βέβαια ιδιοκτησίας του προβλήµατος από εργαζοµένους
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και στελέχη που εµφανίζεται στη ΓΓΜΘ αποτελεί φαινόµενο που εµφανίζεται σε όλο το
δηµόσιο τοµέα λόγω της µονιµότητας των υπαλλήλων, της απουσίας σύνδεση κινήτρων
και αµοιβών και της αναξιοκρατίας που επικρατεί. Κατά τη γνώµη µου το µεγαλύτερο και
πιο δύσκολο να υπερπηδηθεί εµπόδιο είναι το status quo που έχει παγιωθεί εδώ και παρα
πολύ καιρό στη ΓΓΜΘ και ανθίσταται σε κάθε αλλαγή.
Ως προς τους παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν στην επιτυχία των
προγραµµάτων ∆ιαχείριση Γνώσης στον οργανισµό, το σύνολο σχεδόν των ερωτώµενων
απάντησαν ότι οι παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν στην επιτυχία των
προγραµµάτων διαχείρισης γνώσης είναι η ύπαρξη µιας κουλτούρας που ευνοεί τη
διασπορά της γνώσης, η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση, η ύπαρξη στρατηγικής
διαχείρισης γνώσης, η κατανόηση και θετική αντίληψη σε σχέση µε την αξία της γνώσης,
οι ξεκάθαροι στόχοι, η εκπαίδευση των υπαλλήλων, η ύπαρξη κινήτρων για
διανοµή/µοίρασµα της γνώσης µεταξύ των υπαλλήλων και της ύπαρξης τεχνολογίας
φιλικής προς τον χρήστη( Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας 10ος).
Στη ερώτηση Νο18 εάν κατά τη γνώµη τους είναι εύκολη η αναζήτηση κι εύρεση
πληροφοριών στο φορέα, το 60% των ερωτώµενων υπαλλήλων απάντησε πως ναι είναι
εύκολη η αναζήτηση πληροφοριών στο φορέα. Το ίδιο απάντησαν στις συνεντεύξεις και
τα ανώτατα στελέχη. Ο ΓΓ της ΓΓΜΘ κρατώντας µια ενδιάµεση στάση θεωρεί ότι
εξαρτάται από που θα ζητήσεις τις πληροφορίες.
Πράγµατι η αναζήτηση πληροφοριών ενώ σε κάποιες ∆ιευθύνσεις είναι εύκολη
σε άλλες είναι ακατόρθωτη. Ο λόγος είναι ότι εξαρτάται κυρίως από την οργάνωση κάθε
∆/νσης και από τη διάθεση των υπαλλήλων που τη στελεχώνουν.
Στην ερώτηση Νο 19 αναφορικά µε την προσθήκη γνώσης στον οργανισµό, η
πλειονότητα των ερωτώµενων ανεξαρτήτως επιπέδου υπαλλήλων, όπως παρουσιάζεται
στον παραπάνω πίνακα αλλά και σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις, πιστεύει ότι δεν είναι
εύκολη η προσθήκη γνώσης στο φορέα (Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας 11ος ).
Στην τελευταία ανοιχτή ερώτηση Νο 20 «τι πρέπει να γίνει για να µπορέσει η
ΓΓΜΘ να γίνει Οργανισµός Γνώσης» οι απόψεις που εκφράσθηκαν είναι ποικίλες. Σε µια
προσπάθεια οµαδοποίησης αυτών θα αναφέραµε τα ακόλουθα.
- Νέος Οργανισµός
-Βούληση ανώτερων στελεχών να µετατρέψουν τον οργανισµό σε οργανισµό
γνώσης
-Εκπαίδευση Προσωπικού
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-Καλλιέργεια αντίστοιχης κουλτούρας
-Σύνδεση γνώσης µε πολιτική κινήτρων
-Αποσαφήνιση στρατηγικών στόχων και στόχων ∆ιαχείριση Γνώσης
- Αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων
-Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας
-Αλλαγή νοοτροπία
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, η ΓΓΜΘ έχει πολλά εµπόδια να
υπερπηδήσει προκειµένου να µπορέσει να εφαρµόσει ένα σύστηµα διαχείρισης γνώσης και
να καταφέρει να γίνει ένας οργανισµός γνώσης. Όµως έχει και ευκαιρίες τις οποίες θα
πρέπει να αξιοποιήσει και δεν θα πρέπει να αφήσει να πάνε χαµένες.
Οι πρώτες προσπάθειες για να βρει το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης την
ταυτότητα του έχουν γίνει. Η µετατροπή του σε Γενική Γραµµατεία και η υπαγωγή του
στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι µια µεγάλη ευκαιρία µετά από πολλά χρόνια να
αποκτήσει ρόλο, ξεκάθαρες αρµοδιότητες και να θέσει στρατηγικούς στόχους. Το
µεταβατικό αυτό στάδιο είναι κρίσιµο και καθοριστικό για την µετέπειτα πορεία του
φορέα.
Η Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης εκτός από το µεταβατικό στάδιο στη
φύση της, βιώνει και ένα µεταβατικό στάδιο ως προς την στελέχωσή της . Ένα 10% των
υπαλλήλων της συνταξιοδοτείται τα επόµενα χρόνια και αντικαθίσταται από νέο δυναµικό
που διορίζεται µε αξιοκρατικές διαδικασίες και διαθέτει µεταπτυχιακά και διδακτορικά
διπλώµατα. Είναι ευκαιρία λοιπόν να συλλέξει τη γνώση που διαθέτουν οι υπο
συνταξιοδότηση υπάλληλοι και να την µεταλαµπαδεύσει στο νεοδιοριζόµενο προσωπικό.
∆ιαθέτει συστήµατα προηγµένης τεχνολογίας και προσωπικό εξειδικευµένο στις
νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να αξιοποιήσει κατάλληλα. Οι πλειονότητα των
υπαλλήλων που δεν είναι εξοικειωµένη µε την τεχνολογία, µε τη βοήθεια των νέων
σχεδίων εκπαίδευσης που θα προσφέρουν

εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις

ανάγκες του οργανισµού, µπορούν να εκπαιδευθούν άµεσα. Απαραίτητη προϋπόθεση
βέβαια είναι να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών που
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στον φορέα.
Όπως προαναφέραµε, η λειτουργία του δηµόσιου τοµέα βασίζεται κυρίως στις
κοινωνικές συναναστροφές στους κόλπους του οργανισµού. Η ΓΓΜΘ αποτελεί έναν
ολιγάριθµο οργανισµό που όµως διαθέτει έντονες κοινωνικές συναναστροφές στις οποίες
θα πρέπει να στηριχθεί εάν θέλει να µετατραπεί σε έναν οργανισµό γνώσης.
Συµπερασµατικά και µε βάση την έρευνα που διεξήχθει, θα λέγαµε ότι :
 Η ΓΓΜΘ πάσχει από την έλλειψη αρµοδιοτήτων και ξεκάθαρου
αντικειµένου εργασίας.
76

 Υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια των υπαλλήλων που την απαρτίζουν και
των προσόντων που αυτή διαθέτουν.
 ∆εν έχει ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους ούτε και εξειδικευµένους
στόχους διαχείρισης γνώσης.
 Η πρωτοβουλία για την δηµιουργία

και εφαρµογή ενός συστήµατος

διαχείρισης γνώσης εξαρτάται τόσο από την ηγεσία του φορέα όσο και από
τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας.
 Τα εργαλεία που εφαρµόζει ο φορέας µε σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης
είναι προορισµένα.
 Τα εργαλεία για τη διάθεση γνώσης που χρησιµοποιούνται είναι
περιορισµένα και δεν χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά.
 Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσης σε θέµατα τεχνολογίας, αρµοδιοτήτων,
διαδικασιών, νέων εξελίξεων και τάσεων καθώς και διαχείρισης
πληροφοριών από στελέχη.
 Η κουλτούρα του φορέα δεν ευνοεί την ανάπτυξη ενός συστήµατος
διαχείρισης της γνώσης.
 ∆εν δίδονται ικανοποιητικά κίνητρα στους υπαλλήλους για να εφαρµόσουν
τη γνώση που κατέχουν καθώς δεν συνδέονται ούτε µε την πολιτική
αµοιβών αλλά ούτε και µε την πολιτική προαγωγών.
 Οι υπάλληλοι διαθέτουν χρόνο για να αφιερώσουν στην εφαρµογή ενός
προγράµµατος διαχείρισης γνώσης δεν είναι όµως βέβαιο ότι έχουν τη
διάθεση να προσπαθήσουν.
 Ο οργανισµός είναι δύσκαµπτος σε αλλαγές, οι υπάλληλοι δεν αλλάζουν
εύκολα τρόπο δουλειάς και η προσθήκη νέας γνώσης είναι δύσκολη.
 Τροχοπέδη στην εφαρµογή ενός προγράµµατος διαχείρισης της γνώσης θα
αποτελούσε

τόσο

η

έλλειψη

ιδιοκτησίας

του

προβλήµατος

από

εργαζόµενους και στελέχη όσο και άλλοι παράγοντες όπως η αδυναµία
υπάρχουσας οργανωσιακής δοµής, η έλλειψη αφοσίωσης και δέσµευσης
από την ανώτερη διοίκηση, η αδυναµία σύνδεσης µε κίνητρα, έλλειψη
ενδιαφέροντος για διανοµή της γνώσης και πάνω απ’ όλα το status quo του
φορέα.
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 ∆ιαθέτει την υποδοµή για την ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης
γνώσης, δεν διαθέτει όµως την τεχνογνωσία για να µπορέσει το πρόγραµµα
αυτό να λειτουργήσει.
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με λίγα λόγια θα λέγαµε ότι η ΓΓΜΘ µπορεί να γίνει ένας οργανισµός γνώσης
αρκεί να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη γνώσης στους κόλπους της. Τα βήµατα τα οποία θα
πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα ακόλουθα:
1) ∆έσµευση από την πολιτική ηγεσία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να πεισθούν
οι πολιτικοί προϊστάµενοι του φορέα για την αξία της γνώσης και να
σηµαντικά οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν για τον οργανισµό εάν
µπορέσουν να την διαχειριστούν σωστά.
2) Συµµετοχή των υπαλλήλων. Προκειµένου να πεισθούν οι υπάλληλοι της
Γενικής Γραµµατείας να εφαρµόσουν ένα σύστηµα ∆ιαχείριση Γνώσης, θα
πρέπει πρώτα να πεισθούν για την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητά του.
3) Ξεκάθαροι επιχειρησιακοί στόχοι. Για να εφαρµοστεί µε επιτυχία ένα
σύστηµα ∆ιαχείριση Γνώσης θα πρέπει να συνάδει µε το Επιχειρησιακό
στόχο της Γενικής Γραµµατείας.
4) Σχεδιασµός και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης
της γνώσης.
5) Ενθάρρυνση της διανοµής και της µεταφοράς της γνώσης µέσω κινήτρων
που θα δοθούν στους υπαλλήλους. Αναγνώριση της γνώσης που διαθέτει
κάθε

υπάλληλος.

ενδυνάµωση,

αξιοκρατία,

σύνδεση

µε

πολιτική

προαγωγών.
6) Καλλιέργεια µιας κουλτούρας που να ευνοεί την απόκτηση και τη διανοµή
γνώσης
7) Μέτρηση της απόδοσης.

Συµπερασµατικά και προκειµένου να µπορέσει η

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και

ειδικότερα η ελληνική να αποκοµίσει τα οφέλη από τη διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να
προβεί σε αλλαγές και να υιοθετήσει τις µεθόδους του ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότερα θα
προτείναµε τα ακόλουθα:
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• Άµεση Ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών για τη ∆ιαχείριση Γνώσης στο
∆ηµόσιο

Τοµέα

και

δηµιουργία µηχανισµού

διαρκούς

παρακολούθησης των

υλοποιήσεων διαχείρισης γνώσης στην ελληνική πραγµατικότητα.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών ∆ιαχείρισης Γνώσης µε βάση τις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες του εκάστοτε οργανισµού.
• ∆ηµιουργία κινήτρων για την ενεργή συµµετοχή των στελεχών του
δηµοσίου στις πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης. Η έννοια του καθήκοντος που διαθέτουν
οι δηµόσιοι υπάλληλοι λειτουργεί περιοριστικά στην περίπτωση της διαχείρισης γνώσης
καθώς αποτελεί οριζόντια διαδικασία που ξεφεύγει των στενών λειτουργιών και
διαδικασιών του δηµοσίου.
• ∆ηµιουργία Πολιτικών για την επίτευξη των απαραίτητων οργανωσιακών
αλλαγών, τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και σε επίπεδο κουλτούρας. Το κυριότερο
θέµα, το οποίο καταπνίγει την πρωτοβουλία, η οποία είναι απαραίτητη στη ∆ιαχείριση
Γνώσης, αποτελεί η άρση της ευθυνοφοβίας και περιχαράκωσης των δηµοσίων
υπαλλήλων αυστηρά στα όρια των καθηµερινών καθηκόντων τους.
• ∆ηµιουργία Γραφείων ∆ιαχείρισης Γνώσης σε κάθε οργανισµό ή αυτόνοµη
οργανωσιακή δοµή (π.χ. γενικές γραµµατείες) του δηµοσίου.
• Τέλος, η ισχυρή ηγεσία και η πολιτική βούληση είναι απαραίτητα στοιχεία
για την υλοποίηση της διαχείρισης γνώσης στο δηµόσιο τοµέα. Μόνο µε αυτό τον
τρόπο είναι δυνατό να ξεπεραστεί η «αδράνεια του συστήµατος». Η βελτίωση της
νοµοθεσία µε στόχο

την απλοποίηση των διαδικασιών και την απελευθέρωση των

δηµοσίων υπαλλήλων απο τη στενή διπολική έννοια καθήκοντος – ευθύνης και η
καθηµερινή ισχυρή ηγεσία για την προώθηση των στρατηγικών διαχείρισης γνώσης και
την απορρόφηση της αντίδρασης στις αλλαγές είναι τα βασικά στοιχεία που η πολιτική και
διοικητική ηγεσία πρέπει να παρουσιάσει για την επιτυχηµένη υλοποίηση πρωτοβουλιών
διαχείρισης γνώσης.[Σύντοµος ενηµερωτικός οδηγός, «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης
για Προηγµένες Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν:Τεχνολογικές ∆υνατότητες,
Ευκαιρίες και Προοπτικές»]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτηµα Ι : Οργανόγραµµα
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Παράρτηµα ΙΙ: Ερωτηµατολόγιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
1.Ακολουθεί ο φορέας σας στρατηγική σε σχέση µε τη διαχείρισης της γνώσης;
Ναι

Όχι

2.Πιστεύετε ότι ο φορέας σας έχει εξειδικευµένους στόχους διαχείρισης της γνώσης;
Ναι

Όχι

3.Εάν ναι, συνδέονται µε τους παρακάτω παράγοντες;









∆ηµιουργία νέας γνώσης
Χρησιµοποίηση της γνώσης για λήψη αποφάσεων
Αξιολόγηση γνώσης προερχόµενη από εξωτερικές πηγές
Ανάπτυξη της γνώσης µέσω ανάπτυξης της οργανωσιακή
κουλτούρας και της σύνδεσης µε την πολιτική κινήτρων
∆ηµιουργία νέων βάσεων δεδοµένων γνώσης
Εµφύτευση νέας γνώσης στον οργανισµό
Μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης σε όλους τους
τοµείς και λειτουργίες του φορέα.
Αξιοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ∆ιαχείριση Γνώσης

 Αξιολόγηση και Μέτρηση των περιουσιακών στοιχείων
γνώσης της επιχείρησης

ναι
ναι
ναι

όχι
όχι
όχι

ναι
ναι
ναι

όχι
όχι
όχι

ναι

όχι

ναι
ναι

όχι
όχι

Εάν όχι γιατί? Εξηγήστε τους λόγους
4.Ποιος έχει την ευθύνη για το χειρισµό και την αξιολόγηση των ̟ρακτικών διαχείρισης της γνώσης
στην επιχείρησή σας ή ποιος θα πιστεύατε ότι θα έπρεπε να έχει την ευθύνη
Ανώτερη ∆ιοίκηση
Τµήµα Πληροφορικής
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας
Άλλο……………………………..
5.Ο φορέας σας αξιοποιεί και εφαρµόζει τις παρακάτω δραστηριότητες / αρχές; Αν όχι γιατί?
Συλλογή πληροφοριών αναφορικά µε υπαλλήλους
∆ιατήρηση βάσεων δεδοµένων

ναι
ναι

όχι
όχι
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Εκπαίδευση και επιµόρφωση

ναι

όχι

Μεταφορά γνώσης µέσα από διερεύνηση «καλών πρακτικών»

ναι

όχι

Προσωπική ευθύνη όλων για θέµατα διαχείρισης γνώσης
Ενθάρρυνση καινοτόµων ιδεών/προτάσεων και πρακτικών
Ενθάρρυνση συνεργασίας, προσωπικών επαφών για επίλυση
προβληµάτων
Ενθάρρυνση διανοµής και µεταφοράς της γνώσης
 ∆ιαµόρφωση της υπάρχουσας οργανωσιακής στρατηγικής µε βάση
την υπάρχουσα οργανωσιακη γνώση

ναι
ναι

όχι
όχι

ναι
ναι

όχι
όχι

ναι

όχι

ναι

όχι

Οι εργαζόµενοι και τα στελέχη αποτελούν κεφάλαιο
µε βάση τις γνώσεις που κατέχουν

6. Eφαρµόζει ο φορέας σας τα παρακάτω µε σκοπό την α̟όκτηση (δηµιουργία- generate) γνώσης;
 Προγράµµατα κατάρτισης /εξειδίκευσης
 Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation)
 ∆ιατήρηση µιας δεξαµενής γνώσης (σηµειώσεις προγραµµάτων
κατάρτισης, υλικό συνεδρίων, διαλέξεων, αποδελτίωση, κτλ)
 Συστηµατοποίηση του συστήµατος στρατολόγησης και
επιλογής προσωπικού
 Αξιοποίηση πρακτικών και εργαλείων της ∆ιοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων
 Mentoring





Χάρτες γνώσης, χαρτογράφηση περιοχών γνώσης (knowledge maps)
Μοίρασµα ιδεών και προτάσεων, καλών πρακτικών
Βιβλία
Ετήσιες κι άλλες εκθέσεις

 Συµµετοχή – επισκέψεις σε εκθέσεις
 Βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και συµβούλους
 Σχέση µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς και πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα , κτλ

ναι
ναι

όχι
όχι

ναι

όχι

ναι

όχι

ναι
ναι

όχι
όχι

ναι
ναι
ναι
ναι

όχι
όχι
όχι
όχι

ναι
ναι

όχι
όχι

ναι

όχι

7.Πιστεύεται ότι τα λάθη τα οποία κοστίζουν στον φορέα σας, γίνονται λόγω ανε̟άρκειας γνώσης
αναφορικά µε :
 Τεχνολογία
 Αρµοδιότητες
 Πολίτες
 ∆ιαδικασίες
 Νέες εξελίξεις και τάσεις
 ∆ιαχείριση πληροφοριών από εργαζόµενους
 ∆ιαχείριση πληροφοριών από στελέχη
 Άλλο ……………………………………
8. Πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την κουλτούρα του φορέα σας; Αν όχι γιατί?

 Μεγάλος βαθµός διάδοσης της γνώσης

ναι

όχι
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 Λίγα ιεραρχικά επίπεδα
 Εξωστρέφεια (ενδιαφέρον για ικανοποίηση
– του πολίτη)
 Κλίµα συνεχούς µάθησης
 Υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα
 ∆ιάθεση και ενδιαφέρον για ανταλλαγή
γνώσεων
 ∆ιάλογος για τη λύση των προβληµάτων
 Στήριξη σε αρχές κι όχι σε κανόνες
 Αυτονοµία σε σχέση µε τη διαµόρφωση
του τρόπου εργασίας

ναι

όχι

ναι
ναι
ναι

όχι
όχι
όχι

ναι
ναι
ναι

όχι
όχι
όχι

ναι

όχι

9.Χρησιµοποιείτε στo φορέα σας τα παρακάτω (tools + store =distribute).
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
Ιντρανέτ (Intranet)
 Ιντερνέτ (Internet)

ναι
ναι
ναι

όχι
όχι
όχι

 Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων (decision support tools)
Αποθήκευση Πληροφοριών (Data Warehousing)

ναι
ναι

όχι
όχι

Video – conferencing
 Καθηµερινές συνεργασίες του προσωπικού

ναι
ναι

όχι
όχι

 Brainstrorming
Οµαδική εργασία, Οµάδες Ποιότητας /΄Έργου ( Groupware)

ναι
ναι

όχι
όχι

10. Ποια από τα παραπάνω θεωρείται ότι χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά στην εκπλήρωση των
στόχων του φορέα σας










Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
Ιντρανέτ (Intranet)
Ιντερνέτ (Internet)
Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων (decision support tools)
Αποθήκευση Πληροφοριών (Data Warehousing)
Video – conferencing
Καθηµερινές συνεργασίες του προσωπικού
Brainstrorming
Οµαδική εργασία, Οµάδες Ποιότητας /΄Έργου ( Groupware)

11.Εάν δε χρησιµοποιείται κάποια από τα παραπάνω εργαλεία αποθήκευσης και διάχυσης της γνώσης στo
φορέα σας, ποιος είναι ο λόγος;








Είναι πολύ περίπλοκα
∆εν είναι κατάλληλα
Είναι πολύ ακριβά
∆εν είναι απαραίτητα
∆εν τo έχω σκεφτεί
∆εν τα γνωρίζω
Άλλο ………………………………………………
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12. ∆ίνονται κίνητρα στους εργαζόµενους για να εφαρµόσουν τη γνώση που απέκτησαν / κατέχουν (apply K);

Ναι

Όχι

12.α Εάν ναι, ποια είναι τα κίνητρα αυτά;






Σύνδεση µε πολιτική αµοιβών
Σύνδεση µε πολιτική προαγωγών
Αναγνώριση προσφοράς
Ενδυνάµωση
Άλλο …………………….

13.Ποιά από τα παρακάτω θεωρείται ως περιουσιακά στοιχεία γνώσης για το φορέα σας;







Τις δεξιότητες, προσόντα και γνώσεις των υπαλλήλων της
Την ικανότητα των υπαλλήλων να παράγουν νέες ιδέες και προτάσεις
Υπάρχουσες διοικητικές πρακτικές
Υπάρχουσες πολιτικές ∆Α∆
Πατέντες
Μέθοδοι διαχείρισης projects

14.Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ως µειονεκτήµατα (κόστος) της εφαρµογής ενός προγράµµατος
διαχείρισης της γνώσης;






Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αφιέρωση χρόνου υπαλλήλου
Προσπάθεια των υπαλλήλων
Προσαρµογή του οργανισµού στις αλλαγές στον τρόπο δουλειάς (organizational re-engineering
outlays)

15. Ποια από τα παρακάτω θεωρείται ως πλεονεκτήµατα (κέρδη) από τη διαχείριση
της γνώσης µέσα στον φορέα σας;











Βελτίωση της Λήψης Αποφάσεων
Ανταποδοτικότητα
Αύξηση Αποτελεσµατικότητα / Αποδοτικότητα
Καινοτοµία
Βελτίωση υπηρεσίας
Μείωση κόστους
Παραµονή γνώσης στην επιχείρηση
Ελαστικότητα/Προσαρµοστικότητα
Καλύτερη επαφή µε πολίτες
Καλύτερη διαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού

16.Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες αποτελούν εµ̟όδιο για τη διαχείριση της γνώσης στον φορέα
σας.
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Έλλειψη αίσθησης ιδιοκτησίας του προβλήµατος από εργαζόµενους
Έλλειψη αίσθησης ιδιοκτησίας του προβλήµατος από στελέχη
Έλλειψη χρόνου
Αδυναµία υπάρχουσας οργανωσιακής δοµής
Εργασιακό περιβάλλον και διαρρύθµιση χώρων εργασίας
Αφοσίωση και δέσµευση ανώτερης διοίκησης
Έλλειψη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας / αδυναµία αποτύπωσης και τήρησης διαδικασιών
Αδυναµία σύνδεσης µε κίνητρα/αναγνώριση και σύστηµα αµοιβών
Έµφαση στο άτοµο και όχι στην οµάδα (Individualism rather than Collectivism)
Υψηλό ποσοστό µετακίνησης εργαζοµένων (employee turnover)
. Έλλειψη ενδιαφέροντος για διανοµή / µοίρασµα της γνώσης µεταξύ υπαλλήλων
Status quo
17. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες µπορούν να συµβάλλουν στην ε̟ιτυχία των προγραµµάτων
διαχείρισης της γνώσης;











Ύπαρξη µίας κουλτούρας που ευνοεί τη διασπορά της γνώσης
Υποστήριξη από την ανώτατη ∆ιοίκηση
Στήριξη προς την στρατηγική της επιχείρησης
Ύπαρξη στρατηγικής διαχείρισης της γνώσης
Κατανόηση και θετική αντίληψη σε σχέση µε την αξία της γνώσης
Ξεκάθαροι στόχοι
Εκπαίδευση των υπαλλήλων
∆ιάθεση χρόνου για διασπορά γνώσης και συνεργασία
Ύπαρξη κινήτρων για διανοµή /µοίρασµα της γνώσης µεταξύ των υπαλλήλων
Ύπαρξη τεχνολογίας φιλικής προς το χρήστη

18. Πιστεύετε ότι είναι εύκολη η αναζήτηση κι εύρεση πληροφοριών στον φορέα σας;
Ναι

Όχι

19 Πιστεύεται ότι είναι εύκολη η προσθήκη γνώσης στον φορέα σας;
Ναι

Όχι

20.Τι θα έπρεπε να γίνει για να µπορέσει ο οργανισµός σας να γίνει Οργανισµός Γνώσης
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Παράρτηµα ΙΙΙ : Πίνακες
Πίνακας 3ος
Στρατηγική ∆ιαχείρισης Γνώσης
Νο.

Ερώτηση

Ναι (%)

Όχι (%)

Ερωτ.
1

Ακολουθεί ο φορέας στρατηγική σε σχέση µε τη
∆ιαχείριση Γνώσης;

20%

80%

2

Έχει ο φορέας εξειδικευµένους στόχους διαχείρισης
γνώσης;

0%

100%

Ναι (%)

Όχι(%)

Πίνακας 4ος
Στρατηγική ∆ιαχείρισης Γνώσης
Νο.

Ερώτηση

Ερωτ.
3

Εάν ναι (εάν υπάρχει στρατηγική ∆Γ) συνδέεται µε
τους παράγοντες:

∆ηµιουργία γνώσης

(στο σύνολο
των
απαντήσεων
των
υπαλλήλων)
10%

10%

λήψη

20%

0%

από

20%

0%

Ανάπτυξη της γνώσης µέσω ανάπτυξης της
Οργανωσιακή κουλτούρας και της σύνδεσης µε
την πολιτική κινήτρων

0%

20%

∆ηµιουργία νέων βάσεων δεδοµένων γνώσης

20%

0%

Εµφύτευση νέας γνώσης στον οργανισµό

0%

20%

Μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης σε όλους
τους τοµείς και λειτουργίες του φορέα

10%

10%

Χρησιµοποίηση
αποφάσεων

της

Αξιολόγηση
γνώσης
εξωτερικές πηγές

γνώσης

για

προερχόµενης

93

Αξιοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ∆ιαχείριση Γνώσης

20%

0%

Αξιολόγηση και Μέτρηση των περιουσιακών
στοιχείων γνώσης της επιχείρησης

0%

20%

Ναι (%)

Όχι(%)

Συλλογή πληροφοριών αναφορικά µε υπαλλήλους

100 %

0 %

∆ιατήρηση βάσεων δεδοµένων

80 %

20 %

Εκπαίδευση και επιµόρφωση

100%

0%

Μεταφορά γνώσης µέσα από διερεύνηση «καλών
πρακτικών»

0%

100%

Προσωπική ευθύνη όλων για θέµατα διαχείρισης
γνώσης

60%

40%

Ενθάρρυνση καινοτόµων ιδεών/ προτάσεων και
πρακτικών

40%

60%

Ενθάρρυνση συνεργασίας, προσωπικών επαφών
για επίλυση προβληµάτων

100%

0%

Ενθάρρυνση διανοµής
γνώσης

40%

6 0%

∆ιαµόρφωση της υπάρχουσας οργανωσιακής
στρατηγικής
µε
βάση
την
υπάρχουσα
οργανωσιακή γνώση

0%

100%

Οι εργαζόµενοι και τα στελέχη αποτελούν
κεφάλαιο µα βάση τις γνώσεις που κατέχουν

60%

Πίνακας 5ος
∆ηµιουργία-Μεταφορά Γνώσης
Νο.

Ερώτηση

Ερωτ.
5

Ο φορέας αξιοποιεί και εφαρµόζει τις παρακάτω
δραστηριότητες/αρχές

και µεταφοράς της

40%
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Πίνακας 6ος
∆ηµιουργία –Μεταφορά Γνώσης
Νο.

Ερώτηση

Ναι (%)

Όχι(%)

Προγράµµατα κατάρτισης/εξειδίκευσης

80 %

20 %

Εναλλαγή θέσεων εργασίας

0%

100 %

∆ιατήρηση µιας δεξαµενής γνώσης (σηµειώσεις
προγραµµάτων κατάρτισης, υλικό συνεδρίων,
διαλέξεων, αποδελτίωση κτλ)

60%

40 %

Συστηµατοποίηση
του
συστήµατος
στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού

0%

100%

Αξιοποίηση πρακτικών και εργαλείων
∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων

40%

60%

60%

40%

0%

10 0%

0%

100%

Βιβλία

0%

100%

Ετήσιες κι άλλες εκθέσεις

20%

80%

Συµµετοχή-επισκέψεις σε εκθέσεις

0%

100%

Ερωτ.
6

Ο φορέας εφαρµόζει τις παρακάτω µε σκοπό την
απόκτηση (δηµιουργία) γνώσης:

της

Μentoring
Χάρτες γνώσης, χαρτογράφηση
γνώσης (Knowledge Maps)
Μοίρασµα
πρακτικών

ιδεών

Βοήθεια από
συµβούλους

και

περιοχών

προτάσεων,

εξωτερικούς

καλών

συνεργάτες

και

60%

40%

Σχέση µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, κτλ.

και

0%

100%

95

Πίνακας 7ος
Κουλτούρα του φορέα
Νο.

Ερώτηση

Ναι (%)

Όχι(%)

Μεγάλος βαθµός διάδοσης της γνώσης

80 %

20 %

Λίγα ιεραρχικά επίπεδα

20 %

80 %

Ερωτ.
8

Τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την κουλτούρα του
φορέα:

Εξωστρέφεια (ενδιαφέρον για ικανοποίηση του
πολίτη)

60%

40 %

Κλίµα συνεχούς µάθησης

20%

80%

Υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα

20%

80%

∆ιάθεση και ενδιαφέρον για ανταλλαγή γνώσεων

60%

40%

∆ιάλογος για τη λύση των προβληµάτων

100%

0%

Στήριξη σε αρχές και όχι σε κανόνες

40%

60%

Αυτονοµία σε σχέση µε τη διαµόρφωση του
τρόπου εργασίας

60%

20%
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Πίνακας 8ος
Αποθήκευση-∆ιάχυση Γνώσης
Νο.

Ερώτηση

Ναι (%)

Όχι(%)

100 %

0 %

Ερωτ.
9

Ο φορέας χρησιµοποιεί τα παρακάτω εργαλεία
(tools + store= distribute)
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
Ιντρανετ (Intranet)

0%

Ιντερνετ (Internet)

100%

0%

Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων (decision
support tools)

0%

100%

Αποθήκευση Πληροφοριών (Data Warehousing)

100%

0%

Video –conferencing

0%

100%

Καθηµερινές συνεργασίες του προσωπικού

100%

0%

Brainstorming

0%

100%

Oµαδική εργασία, Οµάδες Ποιότητας/Έργου
(Groupware)

40%

60%

100 %

Πίνακας 9ος
Αναγνώριση και ανταµοιβή
Νο.

Ερώτηση

Ναι (%)

Όχι (%)

Ερωτ.
12

∆ίνονται κίνητρα στους εργαζόµενους για
εφαρµόσουν τη γνώση που απέκτησαν/κατέχουν

να

40%

60%
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Πίνακας 10ος

Νο.

Ερώτηση

Ερωτ.
18

Πιστεύεται ότι είναι εύκολη η αναζήτηση κι
εύρεση πληροφοριών στον φορέα σας

Όχι
Ναι (%)

(%)

60%

40%

Πίνακας 11ος

Νο.

Ερώτηση

Ναι (%)

Όχι (%)

Ερωτ.
19

Πιστεύεται ότι είναι εύκολη η προσθήκη γνώσης στο
φορέας σας

40%

60%
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