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• Πρόσφατα ερευνητικά έργα 
– eΚοΝΕΣ, Μέτρο 1.2 ΠΕΠ Κρήτης (2006 – 2009) 

– ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ, Μέτρο 1.2 ΠΕΠ Κρήτης (2006 – 2009 

– EuroCancerComs, FP 7 Science in Society (2009-2011) 

– SLIM-nets, Google (CS4HS, 2012) 

– P-nets, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ (2012 – 2015) 

– MusiNet, ΘΑΛΗΣ (2012 – 2015) 

– Bio-DRASIS, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (2013-2016) 

• Υπηρεσίες 
– Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

– Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο   

Προφίλ εργαστνρίου (2006 – σήμερα) 



• Κύρια ομάδα 
– Δύο τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης 

(Ηράκλειο, Ρέθυμνο) 
– Louvain School of Management 

(LSM), KUL, Belgium  
– Euromed Marseille, Marseille, 

France 

• Ομάδα εξωτερικών 
συνεργατών  
– 3 υποψήφιοι διδάκτορες 
– 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές 
– 3 προπτυχιακοί φοιτητές 
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• P-Nets: Εικονικά δίκτυα πρακτικής – Διαδικασίες 
αναδυόμενης γνώσης σε εικονικές συμπράξεις 



• Μελέτη του ρόλου των νέων τεχνολογιών στην 
κατανεμημένη οργάνωση εργασίας με τη 
διαμεσολάβηση Η/Υ  

• Θεωρητικό υπόβαθρο 
– Συνεργασία υποστηριζόμενη από Υπολογιστή 

• Συστήματα διεπιχειρησιακής συνεργασίας 

– Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής 
• Διαδραστικά αντικείμενα συλλογικής πρακτικής 
• Γλώσσες προδιαγραφών με τη χρήση μοντέλων 

Στόχευση  



• Ερευνητικά ερωτήματα 
– Τι είδους δομές προκύπτουν ως απόρροια διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας; 
– Ποια η κατάλληλη μονάδα ανάλυσης τους; 
– Τι είδους χαρακτηριστικά πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση 

συστημάτων που διατρέχουν όρια φορέων; 

• Μέθοδος 
– Μελέτη περίπτωσης με μικρής κλίμακας πειραματική 

διάταξη 
– Συλλογή ποιοτικών δεδομένων και ανάλυση τους 
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη πειραματικής διάταξης (single-

site) 

P-Nets: Σχεδιασμός έρευνας 



Μεθοδολογία 

• Μελέτη περιφερειακού συνεταιρισμού προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης 
– Συνεταιρισμός παραγωγών 

– Γεωγραφική θέση 

– Εξωστρέφεια (80% της ετήσιας παραγωγής καταναλώνεται στο εξωτερικό) 

– Διεπιχειρησιακό περιβάλλον   

• Συλλογή δεδομένων 
– Επιτόπια παρατήρηση, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκόπηση διεργασιών  και 

συνεντεύξεις 

• Ανάλυση δεδομένων 
– Θεμελιωμένη θεωρία (Grounded theory) με ανοικτή (open) και επαγωγική 

(inductive) κωδικοποίηση ευρημάτων 

– Αναγωγή σε μορφές εικονικής εργασίας (Bailey et al., 2012) 

• Work with and on, as well as through and within representations 



Φορέας υποδοχής 

• ‘…. αποτελεί καρπό της συνεργασίας και του κοινού οράματος 
των 9 ιδρυτικών μελών – αγροτών της …  επιδιώκει τη στήριξη 
των 220 συνεργαζόμενων παραγωγών και της υποδομής των 
600 ιδιόκτητων καλλιεργούμενων στρεμμάτων …  την καθιστά 
ικανή να θέτει στόχους παραγωγής για 2 καλλιεργητικές 
περιόδους….’ 



Φακός ‘πρακτικής’ 

• Αναλυτική μέθοδος που βασίζεται στη μελέτη της 
εγκαθιδρυμένης πρακτικής 

Εμπλεκόμενοι / 
ρόλοι 

Όρια / σύνορα 

Τύπος 
συνάθροισης 

Δεσμοί / 
συνδεσιμότητα 

Τεχνουργήματα 
διαμεσολάβησης  

Φακός 
πρακτικής 



• Παραγωγοί / συνεταιριστές 

– Νέοι και δεκτικοί σε νέες 
τεχνολογίες 

• Γεωπόνοι / εμπειρογνώμονες 

– Σύμβουλοι 

– Αγρονόμοι 

• Φορέας πιστοποίησης 

• Τεχνικό προσωπικό 

• Ενδιάμεσοι και καταναλωτική 
βάση 

Φακός ‘πρακτικής’ – Εμπλεκόμενοι και 
ρόλοι 

Εμπειρογνώμονες 
Καταναλωτές 

Τεχνικό  

προσωπικό 

Φορέας 

πιστοποίησης 

Παραγωγοί 

Τεχνουργήματα 

Πως 
διαμεσολαβούν 
στην εκτέλεση 

έργου; 



• Ετικέτες ποιότητας 
 Ιδιαίτερα σημαντικές καθώς λειτουργούν ως 

‘γλωσσικό’ ιδίωμα μεταξύ καταναλωτών, 
ενδιάμεσων και παραγωγών  

• Τεχνουργήματα συντονισμού 
 Ανάπτυξη πλάνων, ημερολόγια (αγρού, 

γεωπόνου), ευρετήρια 

• Έγγραφα διαφόρων τύπων 
 Βιβλίο αγρού, παραστατικά, εγχειρίδια, κλπ 

• Φόρμες διαφόρων τύπων 
 Πιστοποίηση, έλεγχος ποιότητας 

• Εφαρμογές λογισμικού 
 Φύλλα excel, επεξεργασία κειμένου, 

ηλεκτρονική επικοινωνία, κλπ  

 

Φακός ‘πρακτικής’ – Τεχνουργήματα 



• Στατικά (static) 

– Γεωγραφική θέση, χρόνος 

– Οργανωτικά π.χ. νομική μορφή φορέα 

• Τεχνολογικής – τεχνικής φύσεως 

– Επιλογή τεχνολογίας 

• Θεματικά / γνωστικά 

– Κατηγορία καλλιέργειας 

– Εμπειρογνωμοσύνη εμπλεκομένων 

– Συμβόλαια 

– Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Φακός ‘πρακτικής’ – Όρια / 
Boundaries  



Φακός ‘πρακτικής’ – Δεσμοί 

• Ισχυροί δεσμοί μεταξύ του συνεταιρισμού και 
του φορέα πιστοποίησης  

– Σύναψη επίσημης συμφωνίας που στοιχειοθετεί 
‘κοινότητα’ και ‘ταυτότητα’ 

– Ετήσιος διακανονισμός με αμοιβαία οφέλη 

– Συγκροτείται και από εμπορική ετικέτα 

• Ασθενείς δεσμοί μεταξύ των παραγωγών - 
μελών τους συνεταιρισμού 

– Εθελοντική συμμετοχή μελών που όμως 
προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης 

– Παραγωγοί διατηρούν την αυτονομία στην 
διάθεση προϊόντων προς τρίτους 

• Έμμεσοι δεσμοί μεταξύ των μεμονωμένων 
παραγωγών και του φορέα πιστοποίησης  

– Aνεπίσημοι δεσμοί που δεν περιορίζουν  

– Υποδεικνύονται από την υιοθέτηση ετικέτας  

 
 

Αδύναμος 

Ισχυρός δεσμός 

Έμμεσος 



Σύνθεση & σχεδιαστικό υπόδειγμα 

Γειτνίαση Εικονική 
παρουσία 

Συνθήκη 

Όριο που ενσωματώνεται 
(υπό μορφή κώδικα) 

 
Όριο που επιβάλλεται 

(προϋπόθεση) 

Συνθήκη 

Όριο που αναδύεται 
(και μεταβάλλεται) 

Όριο που αναδύεται 
(και μεταβάλλεται) 

Ασθενείς δεσμοί 

Εικονική 
παρουσίαση 
Ετικέτες 

Εγγραφή / 
δημιουργία 
προφίλ 

Κατάλογοι 
Διαβούλευση 
Group SMS 
Forum 
Συνομιλία 

Καλλιέργεια 
Οδηγίες 
Βιβλία αγρού 
Δραστηριότητες 
Επιθεωρήσεις 
κλπ 

Ετικέτες 
Φόρμες 
Έγγραφα  
Λογισμικό 
Συμβόλαια 

Ισχυροί δεσμοί 

Όριο που αναδύεται 
(και μεταβάλλεται) 



Ένα ενδεικτικό σενάριο P-Nets 

• Με αφορμή μια επικείμενη δραστηριότητα 
– Ο συντονιστής θέτει σε διαβούλευση ένα ζήτημα (π.χ. 

ψεκασμός με το σκεύασμα Χ σε μια συγκεκριμένη περίοδο). 
Ο γεωπόνος σχολιάζει και εκδίδει οδηγίες (π.χ. ποσότητα, 
χρόνος, καλές πρακτικές). Ο εμπειρογνώμονας προσφέρει 
διευκρινήσεις (π.χ. ένα βίντεο με ενδεικτικό ψεκασμό και 
συμβουλές για το πώς πρέπει να δρομολογηθεί η 
δραστηριότητα). Ο παραγωγός υιοθετεί τις οδηγίες, ψεκάζει 
και ενημερώνει (π.χ. φωτογραφία).  

– Μέρες αργότερα, ο επιθεωρητής ελέγχει και συμπληρώνει 
μια φόρμα. Ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει την ετικέτα … 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Συμβατικός τρόπος 

Φόρμα 

Έγγραφο 

Ετικέτα 

Πιστοποίηση 

Κάνε το μόνο σου 

Διάλεξη 

Εμπειρογνώμονας 

Σκεύασμα 

Νήμα συζήτησης 

Συντονιστής 

Φωτογραφία 

Παραγωγός 

Γεωπόνος 

Οδηγίες 

• Μπορεί να βελτιωθεί 
υιοθετώντας κατάλληλη 
τεχνολογία; 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Διαμεσολάβηση από Η/Υ 

YouTube 
Κάνε το μόνο σου 

Διάλεξη 

Εμπειρογνώμονας 

Dropbox 

Φόρμα 

Έγγραφο 

Ετικέτα 

Πιστοποίηση 

Κωδικοποιημένο 
συλλογικό 
μνημονικό 

Flickr 
Σκεύασμα 

Disqus 
Νήμα συζήτησης 

Συντονιστής 

Φωτογραφία 

Παραγωγός 

Γεωπόνος 

Οδηγίες 



• Συναρμογές ψηφιακών τεχνουργημάτων και υπηρεσιών 

– IISA’ 2013 και διάφορα άλλα που έχουν υποβληθεί 

Πως σχεδιάζουμε εικονική εργασία με 
που διατρέχει (πολλαπλά) όρια; 



Συναρμογή 

Ψηφιακή 
συνάθροιση 

Συλλογική 
πρόθεση 

(Νέα) 
Τεχνολογική 
δυνατότητα 

(Νέα) αντίληψη 
περιορισμού 

(Νέα) 
εκτελεστική 
ικανότητα • … απαιτεί τουλάχιστον δύο υλικά 

> 

Δυνατότητα 
μετασχηματισμού 

Συναρμογή δομών & 
αναπαραστάσεων 

Πρόθεση Τεχνολογική 
δυνατότητα 

Αντίληψη περιορισμού 

Εκτελεστική 
ικανότητα 

Πρόθεση 

Αντίληψη περιορισμού 

Τεχνολογική 
δυνατότητα 

Εκτελεστική 
ικανότητα 



Ενδεικτικό σενάριο στο P-Nets 
Διαμεσολάβηση από Η/Υ 



Ενδεικτικό σενάριο στο P-Nets (συν.) 
Διαμεσολάβηση από Η/Υ 



Ενδεικτικό σενάριο στο P-Nets (συν.) 
Διαμεσολάβηση από Η/Υ 



Ενδεικτικό σενάριο στο P-Nets (συν.) 
Διαμεσολάβηση από Η/Υ 



Ενδεικτικό σενάριο στο P-Nets (συν.) 
Διαμεσολάβηση από Η/Υ 



Επισκόπηση 



Είναι σημαντικό και γιατί; 

• Είναι !!! 
– Δραστηριότητες αποκτούν ‘ψηφιακά’ ίχνη 

– Τα ίχνη μπορούν να μετασχηματιστούν σε χρήσιμη 
πληροφορία 

– Τα ίχνη εμπεριέχουν ιστορικότητα και τεκμηρίωση 

– Από τα ίχνη αναδύονται βέλτιστες πρακτικές 

– Τα ίχνη υποδηλώνουν ‘σύμπραξη’ 



• Επισκόπηση ερευνητικών ερωτημάτων 
– Τι είδους δομές προκύπτουν ως απόρροια διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας 
• Ενδείξεις για εικονικές συμπράξεις ως αναδυόμενα 

διεπιχειρησιακά επιτεύγματα 
– Ποια η κατάλληλη μονάδα ανάλυσης τους; 

• Ψηφιακά ίχνη διασυνοριακών τεχνουργημάτων από τα οποία 
αναδύονται οι δεσμοί και οι πρακτική της κοινότητας 

– Τι είδους χαρακτηριστικά πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση συστημάτων 
που διατρέχουν όρια φορέων 

• Συναρμογές ψηφιακών αναπαραστάσεων και υπηρεσιών 

• Επόμενα βήματα 
– Διαμόρφωση και επιβεβαίωση σεναρίων 
– Πλήρης ανάπτυξη πειραματικής διάταξης 
– Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Συμπέρασμα & επόμενα βήματα 



• Bio-DRASIS (11-ΣΥΝ_2_588) 

– Από το Νοέμβριο 2013 έχει ενταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη 
η δράση εθνικής εμβέλειας  

Παράπλευρες συνέπειες ! 

• Περιφερειακή διάσταση 

– Εναρμόνιση με δράσεις 
περιφερειακής εμβέλειας 


