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κατανεμημένο εργατικό δυναμικό είναι εκείνο που
εκτελεί εργασία εξ΄αποστάσεως, αποτελεί μέρος
του συνολικού εργατικού δυναμικού, είναι
διασκορπισμένο γεωγραφικά σε μια ευρεία περιοχή -
εγχώρια ή διεθνώς.

Μέσω της τεχνολογίας, οι κατανεμημένες εταιρείες
επιτρέπουν στα στελέχη και τους υπαλλήλους τους
υπαλλήλους που βρίσκονται οπουδήποτε να έχουν
πρόσβαση σε όλες τις υποδομές, πόρους και το
λογισμικό της εταιρείας, όπως εφαρμογές,
δεδομένα και e-mail χωρίς να εργάζονται εντός των
ορίων ενός γραφείου.
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Μια εταιρεία με κατανεμημένο εργατικό δυναμικό
συνδέει τους υπαλλήλους της χρησιμοποιώντας μια
υποδομή δικτύωσης που διευκολύνει τα μέλη της
ομάδας σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν.

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση κοινόχρηστου
λογισμικού που ονομάζεται SaaS ή λογισμικό ως
υπηρεσία, οι εργαζόμενοι και οι ομάδες μπορούν να
μοιράζονται αρχεία με ασφάλεια καθώς και να έχουν
πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας,
κοινή χρήση αρχείων,
τηλεπικοινωνίες/ενοποιημένες επικοινωνίες,
διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM),
τηλεδιάσκεψη με βίντεο, ανθρώπινους πόρους,
Διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής, λογιστική,
ασφάλεια πληροφορικής, αναλυτικά στοιχεία ιστού,
διαχείριση περιεχομένου ιστού, e-mail, ημερολόγια
και πολλά άλλα
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Μετά την ανασκόπηση του κεφαλαίου Trust and Control 
in the Hudson’s Bay Company στο βιβλίο Distributed 
Work η κατανεμημένη εργασία έχει μελετηθεί σε όλη 
την ιστορία και όχι απλώς από τα μέσα του 
1900.Μεταξύ 1670 και 1826, η διοίκηση έπρεπε να 
βασιστεί στην εμπιστοσύνη και τον έλεγχο για να 
διαχειριστεί με επιτυχία την κατανεμημένη 
εργασία.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός 
από τις διάσπαρτες λειτουργίες που βασίζονταν σε 
μεγάλο βαθμό σε έναν συνδυασμό ρητών πληροφοριών 
και λεπτομερούς τήρησης αρχείων, αναπτύχθηκε 
περισσότερη σιωπηρή και εντοπισμένη γνώση μέσω 
της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής στη ζωή στο 
Bay



Distributed versus collocated teams

Δύο είδη εργασίας που εξηγούν τη γεωγραφική απόσταση
μεταξύ συναδέλφων/συνεργατών.
Συνενωμένη εργασία είναι η περίπτωση κατά την οποία τα μέλη
της ομάδας βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία.
Η κατανεμημένη εργασία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για
να εξηγήσει τα μέλη της ομάδας που δεν βρίσκονται στην ίδια
φυσική τοποθεσία όταν εργάζονται σε ένα έργο.
Υπάρχουν πολλές διαφορές, ομοιότητες, οφέλη και εμπόδια
αυτών των δύο τύπων εργασίας.



• Συνενωμένη εργασία είναι η περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της ομάδας βρίσκονται
στην ίδια φυσική τοποθεσία.Αυτό μπορεί να είναι προσωρινό λόγω ταξιδιού σε κοινή
τοποθεσία ή μόνιμο επειδή όλοι οι συνεργάτες της ομάδας βρίσκονται στον κοινό χώρο
εργασίας.

• Η ίδια τοποθεσία σημαίνει ότι οι συνάδελφοι μπορούν να φτάνουν ο ένας στους χώρους
εργασίας του άλλου με μια μικρή βόλτα και να επικοινωνούν μέσω αλληλεπιδράσεων
πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, κατά τη διάρκεια συναντήσεων ή μικρών ομαδικών
συναντήσεων, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ομαδικής εργασίας είναι ότι τα άτομα
μπορούν να μετακινούνται από τη μια συνάντηση στην άλλη, απλώς ακούγοντας μια
συνομιλία, βλέποντας τι δουλεύει κάποιος και γνωρίζοντας πόσο καιρό είχαν εργαστεί
σε αυτό με ή χωρίς πρόοδο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, οι
συνάδελφοι μπορούν να παρατηρήσουν την αντίδραση κάποιου με το να μπορούν να
δουν τη χειρονομία ή το βλέμμα του/της. Αυτό επιτρέπει σε κάποιον να βεβαιωθεί ότι η
ομάδα έχει κοινό έδαφος πριν προχωρήσει. Επίσης, οι συνάδελφοι έχουν πρόσβαση σε
κοινούς χώρους για ομαδικές αλληλεπιδράσεις και έχουν αμοιβαία πρόσβαση σε
σημαντικές κοινές πληροφορίες. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές παρατήρησαν ένα άτομο
να περιγράφει κάτι ζωγραφίζοντας με τα χέρια του στον αέρα.

• Αργότερα, κάποιος αναφέρθηκε σε «αυτή την ιδέα» δείχνοντας το σημείο στον αέρα
όπου το πρώτο άτομο είχε «ζωγραφίσει την ιδέα του»



Σε αντίθεση με την εργασία που γίνεται από κοινού, η κατανεμημένη εργασία είναι η
περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της ομάδας δεν βρίσκονται φυσικά στην ίδια τοποθεσία.
Έτσι, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους τεχνολογίας για να
επικοινωνήσουν για να σημειώσουν πρόοδο στο έργο/πρόβλημα στο οποίο εργάζονται.
Σήμερα, η κατανεμημένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι ομάδες εργασίας για την
επικοινωνία αλλάζει συνεχώς λόγω των ραγδαίων αλλαγών και επειδή διαφορετικές ομάδες
έχουν διαφορετική πρόσβαση στην τεχνολογία. Οι Olson&Olson (2000) περιγράφουν τις
επιλογές της επικοινωνίας σήμερα που περιλαμβάνουν:
Η τηλεφωνία στην τρέχουσα ενσάρκωσή της
Αίθουσα συσκέψεων
Τηλεδιάσκεψη
Desktop διάσκεψη βίντεο και ήχου

Αίθουσες συνομιλίας για αλληλεπιδράσεις κειμένου
Μεταφορά αρχείων
Κοινή χρήση εφαρμογών
Μερικές πολύ πρωτόγονες επιλογές εικονικής πραγματικότητας

Πολλά +/-.... Oπότε?
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https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/unleashing-the-power-of-small-independent-teams
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• Infographic Style

Παράμετροι
ώρα για 
αποφάσεις

business Coach
CEO Consulting

Κάθε παράμετρος έχει 
διαφορετική 

βαρύτητα ανάλογα με 
την επιχέιρησης

.    

Οι αποφάσεις πρέπει 
να λαμβάνονται σε 
πραγματικό χρόνο

❖ Mέγεθος Φορέα και

❖ Πλήθος Εργαζομένων

❖ Χωρική Εστίαση

❖ Εγκαταστάσεων

❖ (Σε μία ή σε περισσότερες

❖ κτιριακές υποδομές) Επιμερισμός Ατόμων ανά Χώρο Γραφείου

❖ Συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας στις Υποδομές-Χώρους Εργασίας



❖ Διάμεσος και Μέσος Χρόνος Μετάβασης στην Εργασία

❖ Ακριβές Αντικείμενο Εργασίας

❖ Data Literacy Φορέα /Σχέση του με την Τεχνολογία

❖ Εξοικείωση Α.Δ. Με εφαρμογές/εκπαιδευτικές ανάγκες /απαιτούμενος χρόνος 

❖ Αξιολόγηση και μέτρηση Αντικτύπου των επιλογών των νέων οργανωσιακών σχημάτων και κουλτούρας που
δημιουργούν

❖ Αξιολόγηση του βάθους και της έντασης συνδετικών παραμέτρων του Α.Δ.

❖ Επαναπροσδιορισμός των στοχεύσεων της διοικητικής ιεραρχίας _4 επίπεδα ανάλυσης

Κάθε παράμετρος έχει 
διαφορετική 

βαρύτητα ανάλογα με 
την επιχέιρησης

business Coach

Οι αποφάσεις πρέπει 
να λαμβάνονται σε 
πραγματικό χρόνο

CEO Consulting



Εναλλακτικές  επιλογές Υβριδικών Μοντέλων



















Metaverse…

Working in the metaverse will require only digital
whiteboards and digital workstations, and 3D avatars are
free and able to meet “face to face” without the need of
conferencing equipment. Technology has advanced faster
than most realize, and it's going to play a big role in the
metaverse.



XR TECHNOLOGIES

Continuous improvements in

VR,AR&MR): fundamental

enabler of immersive virtual

environments.

key players (including Meta,

Microsoft, and HTC) actively

iterating headsets towards

mainstream adoption with

other big players such as

Apple expected to join soon.

When technologies become

more refined more

affordable, further extended

reality applications will be

developed, more immersive

characteristics

01 (AI)

Developments in artificial

intelligence and neural

networks change the use of

internet. Data processed more

efficiently & effectively, leading

to real-time insights and

radically new web products.

Image processing and

generation through AI is

revolutionizing how images are

created and consumed. For

convergence of physical &

virtual worlds, efficient digital

twin and avatar creation

through AI is a strong enabler.

02
Blockchain, Distributed 

Ledger Technologies 
(DLT) and Web3

Cryptocurrencies. blockchain

Web3 movement are considered a

key foundation for current visions

of the metaverse. Web1:

consuming content, Web2:

sharing dimension. Web3 enables

decentralized digital ownership

through the removal of the need

for TTPs (Trusted Third Parties).

Both fungible and non-fungible

tokens (NFTs) stored on

distributed ledgers create the

foundation for a true digital

economy, while also creating a

robust platform for interoperability

across the metaverse.

03
IOT Infrastructure 
Technologies

Internet connectivity: faster more

secure. New technologies as 5G

are extending the amount of data

that can be transmitted in parallel

and real-time, while reducing the

required cable connections for

robust networks. Together edge

computing and (mobile) devices,

these technologies will accelerate

the collaboration digital and

physical worlds converge.

Fundamental driver of a

metaverse that is available in real-

time, inndependent of time and

place.
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Σας ευχαριστώ!


