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Η Δπηρεηξεκαηηθή Γλώζε απνηειεί ηνλ πιένλ πνιύηηκν πόξν ηεο
ζύγρξνλεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο θαη ε ζπζηεκαηηθή
αμηνπνίεζή ηεο ηνλ θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο, ηόζν ζηνλ
ηξόπν εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο Δπηρείξεζεο όζν θαη ζηηο
ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη κε ηνπο πνιίηεο - θαηαλαισηέο, ηνπο
εξγαδόκελνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο.
Η Γνώζη ζαν ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα
Οη ηθαλόηεηεο θαη εκπεηξίεο ησλ ζηειερώλ ηεο Δπηρείξεζεο, νη
δπλαηόηεηεο θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο, νη βέιηηζηεο
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, νη επξεζηηερλίεο, ε γλώζε πνπ ε
Δπηρείξεζε έρεη ζπζζσξεύζεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα
ηνπο θαηαλαισηέο ηεο θαη ε Γλώζε γηα ην επηρεηξεκαηηθό
πεξηβάιινλ, απνηεινύλ ηνλ πιένλ πνιύηηκν πόξν ηεο. Απηό ην
γλσζηηθό ελεξγεηηθό ηεο Δπηρείξεζεο είλαη ην κόλν
δηαηεξήζηκν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Μέρξη πξόζθαηα, πνιιέο
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύζαλ επηηπρώο βαζηζκέλεο
ζηελ αηνκηθή γλώζε κεξηθώλ βαζηθώλ ζηειερώλ ηνπο. Παξόηη ε
εμαηνκηθεπκέλε
γλώζε
είλαη
κέγηζηεο
αμίαο
θαη
αλαληηθαηάζηαηε, ην ζύγρξνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ
απαηηεί ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο επηρεηξεκαηηθήο
γλώζεο κίαο ΓΔΤΑ. Η επηρεηξεκαηηθή γλώζε βξίζθεηαη
ελζσκαησκέλε, ηόζν ζηηο δεμηόηεηεο ησλ ζηειερώλ ηεο
Δπηρείξεζεο όζν θαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηα
ρεηξόγξαθα, αιιά θπξίσο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζηα
δίθηπα (είηε άηππα είηε ηππηθά) κεηαμύ ησλ ζηειερώλ θαη ζηηο

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο.
Η πξόθιεζε γηα ηε ζύγρξνλε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο είλαη λα αλαπηύμεη ζπζηεκαηηθνύο θαη κεζνδηθνύο
κεραληζκνύο Γηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
γλώζεο, λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηόηεηεο θαη λα πεξηνξίζεη ηηο
ειιείςεηο ηνπ γλσζηηθνύ ηεο ελεξγεηηθνύ. Σελ πξόθιεζε απηή
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ζύγρξνλε πξαθηηθή ηεο Γηνίθεζεο
Γλώζεο.
Γιοικώνηας ηη Γνώζη
Ο όξνο «Γηνίθεζε Γλώζεο» ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο κε
αζάθεηα γηα λα πεξηγξάςεη έλα κεγάιν αξηζκό επηρεηξεκαηηθώλ
πξαθηηθώλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία, ηελ
επεμεξγαζία θαη ηελ δηάρπζε γλώζεο. Πνιινί αλαιπηέο ηνπ
κάλαηδκελη ζεσξνύλ όηη ν όξνο απηόο απνηειεί νμύκσξν, ζην
βαζκό πνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε (αλ όρη αδύλαηε) ε
εθαξκνγή ηερληθώλ θαη ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο ζηηο ΓΔΤΑ, ζε
θάηη πνπ δελ είλαη ρεηξνπηαζηό θαη βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ
γλώζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη.
Η ζύγρξνλε ηάζε είλαη λα ζεσξείηαη ε Γηνίθεζε Γλώζεο σο κία
δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ αθνξά ηελ ζπζηεκαηηθή θαη ζπιινγηθή
δεκηνπξγία ησλ ζηειερώλ, δηάρπζε θαη ρξήζε ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Γλώζεο, κε ζθνπό ηε ξηδηθή βειηίσζε ηεο
νξγαλσηηθήο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΓΔΤΑ, ηε
βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε Γηνίθεζε
Γλώζεο ζεκαηνδνηεί κία λέα, νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ
θεληξηθνύ ξόινπ ηεο Γλώζεο ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο θαη ζην
Δπηρεηξείλ.
Κίνδσνοι και Δσκαιρίες
Δθηόο από ηα πξνθαλή νθέιε πνπ επηθέξεη ε Γηνίθεζε Γλώζεο,
νη ζύγρξνλεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη επίζεο
θαη ηνπο ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνπζία
πξνγξακκάησλ Γηνίθεζεο ηνπ γλσζηηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπο.

2

Οη ζεκαληηθόηεξνη θίλδπλνη είλαη:
1. Η μείωςθ παραγωγικότθτασ και θ απώλεια
επιχειρθματικών ευκαιριών, που μποροφν να προζλκουν
από τθν απουςία τθσ κατάλλθλθσ γνώςθσ τθν κατάλλθλθ
ςτιγμι και ςτθν κατάλλθλθ μορφι.
2. Υπερ-πλθροφόρθςθ, που οφείλεται ςτθν πλθκώρα πθγών
πλθροφόρθςθσ και ςτθν αδυναμία αξιολόγθςθσ και
οργάνωςθσ των πλθροφοριών που είναι διακζςιμεσ ςτθν
Επιχείρθςθ.
3. Η νοοτροπία ότι θ ατομικι «γνώςθ αποτελεί δφναμθ»,
που οφείλεται εν μζρει και ςτθν παρανόθςθ των
ςτελεχών ότι όταν μοιράηονται τθ γνώςθ με
ςυναδζλφουσ τουσ οδθγοφνται ςε απώλεια τθσ
προςωπικισ τουσ δφναμθσ.
4. Φκορά γνώςθσ: Σφμφωνα με μελζτθ που δθμοςιεφτθκε
από το Harvard Business School, μία τυπικι Επιχείρθςθ
χάνει το μιςό γνωςτικό δυναμικό τθσ κάκε πζντε με δζκα
χρόνια εξαιτίασ κυρίωσ τθσ αλλαγισ του ανκρώπινου
δυναμικοφ τθσ. Εδώ το πρόβλθμα μεγιςτοποιείται ςτισ
ΔΕΥΑ, ιδιαιτζρωσ ςιμερα που πλιττονται από παράλογεσ
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.
5. Επανεφεφρεςθ του τροχοφ, εξαιτίασ τθσ απουςίασ
διαδικαςιών οργάνωςθσ τθσ βαςικισ γνώςθσ που
απαιτείται για τθν παροχι των υπθρεςιών.
Η πηνζέηεζε ζπζηεκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηνίθεζεο ηεο Γλώζεο
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απηνύο ηνπο θηλδύλνπο θαη λα ηνπο
κεηαηξέςεη ζε επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία
Δπηρεηξεκαηηθήο Αμίαο ζηηο ΓΔΤΑ.

Πρακηικά ζηοιτεία ηης Γιοίκηζης Γνώζης
Η δηακόξθσζε θαη πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο
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ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γλώζεο απαηηεί κία ζύλζεηε θαη
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζην
γλσζηηθό ελεξγεηηθό ηεο Δπηρείξεζεο θαη λα δηακνξθώλεη ην
θαηάιιειν πιέγκα ζηξαηεγηθήο, νξγάλσζεο, ιεηηνπξγηώλ θαη
ζπζηεκάησλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπ.
Δσθσγράμμιζη

με

ηην

Δπιτειρημαηική

ηραηηγική

Γηα λα είλαη επηηπρήο, ε Γηνίθεζε Γλώζεο πξέπεη λα είλαη
πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή. Μηα
ηξαηεγηθή πνπ κεηά από δηαβνπιεύζεηο ησλ ζηειερώλ θαη
εξγαδνκέλσλ, απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη
εθαξκόδεη ν Πξόεδξνο. Η νξηνζέηεζε πεξηνρώλ επέκβαζεο θαη
ν ζαθήο πξνζδηνξηζκόο ησλ αλακελόκελσλ σθειεηώλ είλαη
δσηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα λα θαηαιήμεη νπνηαδήπνηε
πξνζπάζεηα ζε απηά απνηειέζκαηα.
Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηακνξθώζνπλ ζπλεθηηθέο
ζηξαηεγηθέο Γηνίθεζεο Γλώζεο πνπ λα είλαη ζπλεπείο κε ηνπο
ζηόρνπο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ηνπο επηζπκεηνύο
ζηόρνπο δηείζδπζεο ζε λέεο θαηλνηνκίεο πξνο σθέιεηα ησλ
θαηαλαισηώλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο επηδηώμεηο.
Με άιια ιόγηα, πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε
ηξαηεγηθή γηα έλα δήηεκα πνπ είλαη, από ηε θύζε ηνπ,
ηξαηεγηθήο εκαζίαο.
Γέζμεσζη ηης Ηγεζίας
Όπσο ζε θάζε ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο ζην ηξόπν
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο, έηζη θαη ε Γηνίθεζε Γλώζεο είλαη
απαξαίηεην λα θαζνδεγείηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη από ηελ
Ηγεζία ηεο Δπηρείξεζεο.
Ο ξόινο ηεο Ηγεζίαο είλαη λα δεκηνπξγεί ην θιίκα εθείλν πνπ
ελζαξξύλεη ηε Γηάρπζε ηεο Γλώζεο, όπνπ ην πξνζσπηθό
αηζζάλεηαη αζθαιέο ώζηε λα ζπλεηζθέξεη ζην Γλσζηηθό
Δλεξγεηηθό, αιιά θαη όπνπ ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη
θαη αληακείβνληαη.
Νέοι Ρόλοι και Κοσληούρα
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Η νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Γηνίθεζεο ηεο Γλώζεο θαη ε
ξεηή αλάζεζε ησλ ζρεηηθώλ αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ
έρεη νδεγήζεη ζηνλ θαζνξηζκό λέσλ νξγαλσηηθώλ ξόισλ.
Πνιιέο ΓΔΤΑ έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ
έρνπλ ζηόρν ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο πιινγήο,
Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάρπζεο ηεο Γλώζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά,
νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο σο Ν.Π.Ι.Γ. ζα έπξεπε λα
αλαδηαηππώλνπλ ηα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο θαη ακνηβώλ, κε
ζηόρν λα εληζρύζνπλ κία Δπηρεηξεκαηηθή Κνπιηνύξα πνπ ζα
ελζαξξύλεη ηελ ελεξγή ζπκβνιή ησλ ζηειερώλ ηνπο ζηελ
εμάπισζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γλώζεο, ζα πξνάγεη ηε
δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο θαη
ζα επηθξνηεί ηελ θαηλνηνκία.
Η Δπηρεηξεκαηηθή Κνπιηνύξα πνπ ελζαξξύλεη ηελ αληαιιαγή
γλώζεσλ δεκηνπξγείηαη από εξγαδόκελνπο πνπ αηζζάλνληαη
αζθαιείο, πνπ έρνπλ επίγλσζε όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ιεηηνπξγίεο Γηνίθεζεο Γλώζεο είλαη ζεκαληηθό θαη
αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, πνπ
επσθεινύληαη άκεζα από ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γλώζε πνπ
ζπιιέγεηαη, θαη ηέινο, πνπ αηζζάλνληαη, ηόζν νη ίδηνη όζν θαη νη
ζπλάδειθνί ηνπο ηελ έλλνηα ηεο θπξηόηεηαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο
γλώζεσλ πνπ απνβαίλνπλ ρξήζηκεο ζην ζύλνιν ηεο ΓΔΤΑ.
Σετνολογίες Πληροθορικής και Δπικοινωνιών
Ο ξόινο ησλ λέσλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληώλ είλαη θαηαιπηηθόο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
Γηνίθεζε ηεο Γλώζεο. Σα λέα ζπζηήκαηα, όπσο ηα Δλδνδίθηπα,
νη Σερλνινγίεο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ θαη Ρνώλ Δξγαζίαο, ηα
πζηήκαηα πλεξγαζίαο, νη Απνζήθεο Γεδνκέλσλ θαη νη
Δπηρεηξεκαηηθέο Πύιεο Πιεξνθνξίαο, απνηεινύλ θξίζηκν
παξάγνληα πνπ δηεπθνιύλεη ηε Γηνίθεζε Γλώζεο.
Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ρξήζηκα ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο
Γηνίθεζεο Γλώζεο, όπσο ε ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε
εηθνληθέο νκάδεο, ε αλάιπζε δεδνκέλσλ από πξνεγνύκελεο
δνζνιεςίεο ησλ θαηαλαισηώλ, ε εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ
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ζπλεξγαηώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο θ.ι.π.
Πξέπεη, όκσο, λα ζεκεησζεί όηη ε ηζνξξνπία κεηαμύ ηνπ
Σερλνινγηθνύ θαη ηνπ Αλζξώπηλνπ παξάγνληα είλαη από ηα
πιένλ θξίζηκα ζηνηρεία ζηελ Δπηηπρία ηεο Γηνίθεζεο Γλώζεο.
Δλώ ε ηερλνινγία από κόλε ηεο δελ απνηειεί ηε ιύζε, ρσξίο
απηή ε Γηνίθεζε Γλώζεο είλαη πνιιέο θνξέο θαηαδηθαζκέλε λα
κείλεη κία ζεσξία ρσξίο πξαθηηθέο εθαξκνγέο.
Κανόνες

Δπιηστίας

ζηη

Γιατείριζη

ηης

Γνώζης

Η εκπεηξία από ηα Έξγα Γηαρείξηζεο ηεο Γλώζεο δείρλεη όηη
δελ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο ζπληαγέο επηηπρίαο. Η ηειηθή
επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο
θάζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο. Φαίλεηαη λα έρεη πξώην ιόγν ε
Γηνίθεζε, σζηόζν ρσξίο ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε
ΓΔΤΑ δελ ζα ππήξρε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο!
Δληνύηνηο νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο ζεσξνύληαη θξίζηκνη
Παξάγνληεο Δπηηπρίαο ησλ Έξγσλ Γηαρείξηζεο ηεο Γλώζεο.
Ξεθηλάκε κε Έξγα – Δξγαζίεο Πηιόηνπο, αιιά λα έρνπκε
πάληνηε έλα ζπλνιηθό πιάλν. Δίλαη απαξαίηεην ε πξνζπάζεηα
λα μεθηλήζεη από κία ζαθώο πξνζδηνξηζκέλε Δξγαζία, ζηα
πιαίζηα ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ. Οη πξώηεο, κηθξέο Δξγαζίεο
δελ πξέπεη λα είλαη απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο.
αθής ζύνδεζη με ηοσς Δπιτειρημαηικούς ηότοσς.
Η επηηπρήο εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Γλώζεο ζηηο ΓΔΤΑ,
πξνϋπνζέηεη ηε ζύλδεζή ηεο κε μεθάζαξνπο Δπηρεηξεκαηηθνύο
ηόρνπο θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηε πλνιηθή ηξαηεγηθή.
Δζηίαζε ζε βαζηθέο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηρείξεζεο.
Ο εμαξρήο πξνζδηνξηζκόο ηέηνησλ πεξηνρώλ ζα πεξηνξίζεη
ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε πιεξνθνξηώλ πνπ
είλαη ρξήζηκεο θαη ζα δηεπθνιύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ, θαζώο ζα είλαη επξέσο αληηιεπηό κε ηη
ηξόπν θαη γηα πνην ζθνπό ρξεζηκνπνηείηαη ε Γλώζε πνπ
ζπλεηζθέξεη ν θαζέλαο.
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Οργάνωζη Γνώζης γύρω από ηις Βαζικές Ικανόηηηες.
Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε εύθνιε ιύζε ηεο Οξγάλσζεο ηεο
Γλώζεο ζύκθσλα κε ηα ηκήκαηα ηεο Δπηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε
Οξγάλσζε πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνλ ηξόπν πνπ νη εξγαδόκελνη
αλαδεηνύλ ηε γλώζε, π.ρ. ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν, ηηο
Βαζηθέο Τπεξεζίεο θιπ.
Η Γεκηνπξγία Οξγαλσηηθήο Τπνδνκήο είλαη αλαγθαηόηεηα, όρη
πνιπηέιεηα ζηηο ΓΔΤΑ. Η θαηάιιειε Οξγαλσηηθή Τπνδνκή
απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γλώζεο. Η
αληηκεηώπηζε ελόο πξνβιήκαηνο Γηαρείξηζεο Γλώζεο κόλν ζαλ
έξγν πιεξνθνξηθήο, νδεγεί ζπρλά ζε απνηπρία ή θαη ζε
επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Η Γεκηνπξγία θαηάιιειεο Δπηρεηξεκαηηθήο Κνπιηνύξαο είλαη
απαξαίηεηε. Η Γηαρείξηζε Γλώζεο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά
κε αλζξώπνπο πνπ αηζζάλνληαη άλεηα λα κνηξάδνληαη ηε Γλώζε
ηνπο κε ζπλαδέιθνπο.
σνετής Μέηρηζη και Δπικοινωνία ηης Δπιηστίας
Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα κεηξάηαη ε επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο
θαη λα γίλεηαη γλσζηή ζε όινπο όζνη εκπιέθνληαη.
Ο ηόρνο είλαη λα επηβξαβεύνληαη νη Θεηηθέο Πξνζπάζεηεο,
ώζηε απηέο λα εληείλνληαη θαη λα απνηεινύλ παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε.
Γελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη.
Η Γιατείριζη Γνώζης δεν πρέπει να ανηιμεηωπίζεηαι με
επιπολαιόηηηα,
Απαιηεί ζημανηικές Δπενδύζεις:
ε Χρόνο, Ανθρώποσς και Σετνολογίες Πληροθορικής.

ας Δσταριζηώ
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