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Σίτλος Εργαστηρίου: «Η μισθωτή εργασία και τα όρια της. H πρόκληση της
Κοινωνικής Οικονομίας»
Ημερομηνία & Ώρα: Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 / 20:00 – 21:30
Εισηγητής: Δρ. Ανδρέας Λύτρας
υνοπτική Περιγραφή του περιεχομένου του Εργαστηρίου
τη μετάβαση από την 3η στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η εργασία βιώνει μια
βαθιά αναδιάρθρωση με χαρακτηριστικό στοιχείο τη μείωση της μισθωτής εργασίας..
Η εργασία ανακαλύπτεται εκ νέου σε πολλούς νέους τομείς. Ψς αποτέλεσμα, πολλοί
θα αναγκαστούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, πέρα από την αμειβόμενη εργασία.
Βρισκόμαστε σε ιστορικό σημείο καμπής καθώς λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και
των λεγόμενων νέων τεχνολογικών ευκαιριών περιορίζεται η

δημιουργία θέσεων

εργασίας από εργοδότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στη αγορά και το
κράτος. Και αυτό φυσικά έρχεται σε αντίθεση με την καθιερωμένη αντίληψη ότι κάθε

ελίδα 3 από 27

Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό εμινάριο
«Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»
2 - 4 Απριλίου 2021
«Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη»
τεχνολογική πρόοδος αναπτύσσει απεριόριστα τη προσφορά και τη ζήτηση για τους
εργαζόμενους.
Σο γεγονός ότι, η βιομηχανική επανάσταση αναπτύχθηκε σε πρωτοφανή στο επίπεδο
μισθωτής εργασίας δεν σημαίνει ότι με την περαιτέρω αυτοματοποίηση, τη ρομποτική
και την επιστήμη των υπολογιστών θα έχουμε την ίδια τάση. Ακριβώς το αντίθετο
συμβαίνει με τη νέα τεχνολογική επανάσταση και αναμένεται πλήρης ανατροπή. Μια
άλλη διάσταση είναι η αμφισημία του συστήματος που ζούμε και. Από τη μία
πλευρά, ο μεγάλος ανταγωνισμός στην αναζήτηση του κέρδους μειώνει το ποσοστό
κέρδους, ενώ από την άλλη η τεχνολογική καινοτομία και η αυτοματοποίηση καθώς
και η πνευματική ιδιοκτησία, εξασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία για το Κεφάλαιο που
αγοράζει,

επενδύει

Δημιουργούνται

έτσι

σε

καινοτομίες

νέοι

και

προνομιούχοι

κατέχει
τομείς

δικαιώματα

κερδοφορίας

ιδιοκτησίας.

με

λιγότερους

εργαζομένους και καταστρέφονται τομείς έντασης εργασίας οι οποίοι δεν μπορούν να
λειτουργήσουν μέσα στο κερδοσκοπικό πλαίσιο χωρίς κρατικές επιδοτήσεις..
ε αυτές τις νέες συνθήκες που καταστρέφεται ένα κομμάτι των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, είναι εφικτό, να γίνουν «επιχειρηματίες, ενωμένοι καταναλωτές, μέλη
μιας ολόκληρης κοινότητας με βάση το συνεταιριστικό μοντέλο επιχειρηματικότητας.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πολιτιστικά ιδρύματα και ανθρωπιστικές
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτές δύναται να ενεργοποιήσουν ανενεργούς πόρους,
κτίρια, εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, γη, κοινόχρηστους χώρους, δάση κ.λπ.
Μπορούν να οργανώσουν ανενεργούς ανθρώπινους πόρους προσφέροντας κοινωνικές
υπηρεσίες στον τομέα της διατροφής, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.
Μπορούν να απασχολούν ανειδίκευτα άτομα για βοήθεια στο σπίτι. ε αυτό το
επίπεδο αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, μπορεί να αναπτυχθεί ένα νέο είδος
οικοτεχνίας

και

βιοτεχνίας.

συνεργατικών σχημάτων και

Τπάρχουν

πολλά

επιτυχημένα

παραδείγματα

κοινότητες Διαδικτύου που έχουν βρει εταιρείες

κοινωνικής διαχείρισης λογισμικού. τις θεματικές των εργαστηρίων που ακολουθούν
αναδεικνύονται οι προοπτικές της συνεργατικής επιχειρηματικότητας για νέες θέσεις
εργασίας.
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