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• Κύρια ομάδα 
– Δύο τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο) 
– Louvain School of Management (LSM), KUL, Belgium  
– Euromed Marseille, Marseille, France 
– University of Derby, UK 

• Ομάδα εξωτερικών συνεργατών  
– 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές 
– 3 προπτυχιακοί φοιτητές 

 

Ταυτότητα του υποέργου 38  

• 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 

• Μοντέλα & συστήματα διεπιχειρησιακής συνεργασίας 

– Διαχείριση κοινόχρηστών δεδομένων 
• Ψηφιακά ίχνη ως τεκμήρια 
• Διασυνοριακά τεχνουργήματα 

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

Στόχευση  



• Ερευνητικά ερωτήματα 
– Τι είδους δομές προκύπτουν ως απόρροια διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας στο διαδίκτυο; 
– Ποια η κατάλληλη μονάδα ανάλυσης τους; 
– Τι είδους χαρακτηριστικά διέπουν τη σχεδίαση συστημάτων 

που διατρέχουν όρια φορέων; 

• Μέθοδος 
– Μελέτη περίπτωσης με μικρής κλίμακας πειραματική 

διάταξη 
– Συλλογή ποιοτικών δεδομένων και ανάλυση τους 
– Σύνθεση (scaffold) μοντέλου  
– Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης (single-site) 

Σχεδιασμός έρευνας 



Μεθοδολογία 

• Μελέτη περιφερειακού συνεταιρισμού 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης 

• 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….’ 



• 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  

 

Ευρήματα – Τεχνουργήματα 



• Παραγωγοί / συνεταιριστές 

– Νέοι και δεκτικοί σε νέες 
τεχνολογίες 

• Γεωπόνοι / εμπειρογνώμονες 

– Σύμβουλοι 

– Αγρονόμοι 

• Φορέας πιστοποίησης 

• Τεχνικό προσωπικό 

• Ενδιάμεσοι και καταναλωτική 
βάση 

Ευρήματα – Εμπλεκόμενοι και ρόλοι 
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• 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 

Ευρήματα – Όρια / Boundaries  



Ευρήματα – 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  
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Strong tie  



Σύνθεση & θεωρητικό καλούπι 
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Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Ορισμός προφίλ εταίρων / συνεταιρισμού 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Ενημερώσεις μελών κοινότητας 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Ορισμός πόρων 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Ορισμός προφίλ καλλιέργειας 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Προσαρμογή προφίλ καλλιέργειας 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
(Επαυξημένο) Βιβλίο αγρού 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Ετικέτες ποιότητας εργασιών & καλλιέργειας 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
eInspections 



Διασυνοριακή οργάνωση της εργασίας 
Βιβλίο αγρού στο χωράφι 



Ιχνηλάτηση δραστηριότητας  
Digital traceability παντού 

• Γιατί είναι σημαντικό; 
– ‘Ψηφιακά’ ίχνη ως 

τεκμήρια 

– Τα ίχνη μπορούν να 
μετασχηματιστούν σε 
χρήσιμη πληροφορία 

– Τα ίχνη εμπεριέχουν 
ιστορικότητα 

– 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 σύμπραξης 

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

• Συναρμογές ψηφιακών αναπαραστάσεων και υπηρεσιών 
– Μετασχηματισμοί 
– Κοινά πρότυπα - Application Programming Interfaces (APIs) 

Συμπέρασμα 


