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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 3 

 

Σίτλος Εργαστηρίου: «Σηλε-εργασία – Χηφιακή Οικονομία και Κοινωνική 

Οικονομία» 

Ημερομηνία & Ώρα: άββατο 3 Απριλίου 2021 / 13:00 – 14:30 

Διοργανωτές: Πάνος Παπαϊωάννου, Αλέξανδρος Μοζ 

Εισηγητές: Δημήτριος Σζίμας, Αναστάσιος Δαμήλος, Λουκάς Μπρέχας, Δρ. Νίκος 

Διαμαντίδης 

Πρόγραμμα Εργαστηρίου 

  «Διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού [λειτουργίες H.R.] στο περιβάλλον της 

τηλε-εργασίας» - Δημήτριος Σζίμας 

 «Συστήματα ελέγχου, διαχείρισης, εποπτείας και στατιστικής αποτύπωσης της 

οργανωμένης τηλε-εργασίας»  - Αναστάσιος Δαμήλος 

 «Τηλεργασία στην Κοινωνική Οικονομία. Aπό τους Hackers στις Συνεταιριστικές 

Πλατφόρμες» - Λουκάς Μπρέχας 
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 «Πρακτικές εφαρμοσμένες λύσεις κοινωνικής δικτύωσης για συνεταιρισμούς και 

ομάδες παραγωγών» - Δρ. Νίκος Διαμαντίδης 

υνοπτική Περιγραφή του περιεχομένου του Εργαστηρίου 

το πλαίσιο του εργαστηρίου θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα 

όπως ενδεικτικά τα παρακάτω: 

1. Σο φαινόμενο είναι προσωρινό ή τείνει να γενικευτεί; Τπάρχει πραγματικός 

κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας ή έχουμε μια ευκαιρία για εκσυγχρονισμό 

του εργασιακού περιβάλλοντος και αύξηση των θέσεων εργασίας; 

2. Μπορεί το τεχνητό “virtual” εργασιακό περιβάλλον να αποκτήσει στοιχεία 

ισοδύναμα με το πραγματικό; Αλλάζουν η αποτελεσματικότητα και η 

οικονομικότητα της εργασίας; Επηρεάζεται η παραγωγικότητα; Φειροτερεύει το 

εσωτερικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον, δυσκολεύει την ομαδικότητα; 

Επιτρέπει ανάμιξη της προσωπικής και οικογενειακής ζωής με την εργασιακή;  

3. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ωθούν ή επιφυλάσσονται για τις αλλαγές; Ποιες 

είναι οι ομάδες που θα υποφέρουν περισσότερο και ποιες πιθανόν θα 

ωφεληθούν; Είναι βελτιωμένη η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε 

σχέση με πρώτα; Ο τελικός καταναλωτής έχει λόγο  να πάρει θέση ή  μπορεί να 

σταθεί αδιάφορος; 

4. Ποια νέα επαγγέλματα ανατέλλουν και ποια υπάρχοντα ενισχύονται; Σι είδους 

ευελιξίες απαιτούνται εκ μέρους των εργαζομένων; 

5. Πώς είναι η νέα εποχή της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού [H.R.] στο 

περιβάλλον της τηλε-εργασίας; 

6. Η τηλε-εργασια λύνει το πρόβλημα της υπέρ-μετάδοσης του ιού; 

7. Η τηλε-εργασια ποια άλλα προβλήματα λύνει; 

8. Τπάρχει σύστημα διαχείρισης, εποπτείας και στατιστικής; 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της εισήγησης του κ. Λουκά Μπρέχα «Σηλεργασία στην 

Κοινωνική Οικονομία. Από τους Hackers στις υνεταιριστικές Πλατφόρμες» θα γίνει 

αναφορά στην ιστορική εξέλιξη από την καθιέρωση των πρώτων πρωτοκόλλων  

επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών που έδωσε το έναυσμα της καθιέρωσης της 

εργασίας «από μακριά»,  στην αρχή στον χώρο των πανεπιστημίων και μέσω 
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κοινοτήτων κοινών εργασιών την δημιουργία εργαλείων που συνέβαλλαν στην 

εξάπλωση τους σε όλο τον κόσμο επεκτείνοντας τις δυνατότητες εργασίας πέρα από 

τον κόσμο της πληροφορικής, όπως οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές που έκαναν εφικτή 

την «σχεδίαση  αντικειμένων και μηχανών  παγκόσμια και την παραγωγή τους 

τοπικά». Υτάνοντας στο σήμερα  περιγράφεται η κυριαρχία  των πολυεθνικών 

δικτυακών πλατφορμών  και στην αντεπίθεση των απλών πολιτών μέσω  των 

συνεταιριστικών πλατφορμών οι οποίες επιλέχθηκαν ως το καλλίτερο μοντέλο το 

οποίο υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων με δημοκρατικό έλεγχο και 

δίκαιο τρόπο ανταμοιβής, σύμφωνα με την προσφορά του κάθε μέλους της. 

Αυτή την κρίσιμη περίοδο  υπάρχουν οι συνθήκες και συνεργασίες για την 

συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών στον τόπο μας  να βηματίσουμε μαζί με το 

διεθνές συνεταιριστικό κίνημα στον δρόμο των συνεταιριστικών πλατφορμών ή να 

μείνουμε πίσω  όπως μείναμε 150 χρόνια στους κλασικούς συνεταιρισμούς χάνοντας 

την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην βελτίωση  των συνθηκών  διαβίωσης για τον κάθε  

συνάνθρωπό μας κατανέμοντας  δίκαια τον πλούτο . Η επιλογή είναι δική μας και 

είναι τώρα.                 

Οι διοργανωτές του εργαστηρίου καλούν τους συμμετέχοντες αλλά και κάθε 

ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσουν το παρακάτω video 

https://vimeo.com/493010110     

Για Παρακολούθηση / υμμετοχή 

 https://zoom.us/j/94535068381  

https://vimeo.com/493010110
https://zoom.us/j/94535068381

