Δεκέμβριος
2018

Ενημερωτικό
δελτίο 1
Συνδικαλιστικές και επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες εργαζομένων για τη συμμετοχή
στη διαμόρφωση της Εργασίας 4.0 στον
ευρωπαϊκό χώρο της Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων της Deutsche Telekom

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο «Ψηφιοποίηση και Καινοτομία»
Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018 στη Βιέννη

Το πρόγραμμα οργανώνει ένα ευρωπαϊκό σχήμα
συνεργασίας αποτελούμενο από εκπροσώπους
Συμβουλίων Εργαζομένων και συνδικαλιστικών
φορέων με θέμα «Ψηφιοποίηση και Εργασία 4.0»
Η δράση συνδέει την εντός του κλάδου
διαμόρφωση της πληροφόρησης και της
στρατηγικής των συνδικάτων με τις ευρωπαϊκές
προσεγγίσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων
Εργαζομένων βάσει του παραδείγματος του
Συμβουλίου Εργαζομένων της Deutsche Telekom.
Θέμα είναι αφενός οι ευκαιρίες απασχόλησης και
κατάρτισης που προσφέρουν οι ψηφιακές
τεχνολογίες του μέλλοντος και αφετέρου οι
συνδεόμενες με αυτές μεταβολές στον χώρο της
εργασίας, κατάρτισης και απασχόλησης στους
ευρωπαϊκούς τόπους εγκατάστασης.
Στόχος της δράσης είναι
 να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων
ενώπιον της ψηφιακής αλλαγής
 να προετοιμασθούν οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων για τις προκλήσεις της Εργασίας
4.0
 να γνωρίσουν οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων τις ευκαιρίες και τους κινδύνους
 να δημιουργηθούν εντός του κλάδου
προοπτικές και επιχειρησιακά μοντέλα
δράσης.
Οι εκπρόσωποι των συμβουλίων εργαζομένων
και των συνδικάτων βοηθούνται στο να
προβλέπουν τις μεταβολές που επιφέρει η
ψηφιοποίηση και στο να συνδιαμορφώνουν
ενεργά τις προδιαγραφές για την Εργασία 4.0
που προκύπτουν από αυτές.

Ο Δρ. Αντρέας Μπίρβιρτ (διευθύνων σύμβουλος της T-Mobile Austria)
συζητά με τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο.

«Τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε στον χώρο πολιτικής
καινοτομιών;»




Πρέπει να φέρουμε στην επιχείρηση τους κατάλληλους ανθρώπους
Πρέπει να επανεξισορροπήσουμε τους χρόνους εργασίας (agile
working / work-life-balance)



Πρέπει να ξεπεράσουμε και να αναμορφώσουμε καθιερωμένες
δομές (διαδικασίες, κριτική αλλαγών)
Πρέπει να συμπεριλάβουμε στη διαδικασία τους εργαζομένους
(ανάπτυξη ομάδας από πάνω προς τα κάτω, καινοτομίες με
δυνατότητα επιτυχίας, ρεαλιστικός σχεδιασμός)



Όλη η ηγετική ομάδα πρέπει να παράγει γνήσιο έργο!



Δημιουργία ομάδων σε όλα τα επίπεδα
Ρεαλιστικοί στόχοι και οικονομικός σχεδιασμός (για ανάπτυξη
ιδεών και πειραματισμούς, συνυπολογισμός ενδεχόμενων
αποτυχιών)







Εκμάθηση του τρόπου ευκίνητης εργασίας
Τόνωση συνεργασίας νεοτέρων με παλαιοτέρους
Στάση! (η ομάδα & οι αξίες)“
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Ψηφιοποίηση, Kαινοτομία και Εργασία 4.0
Η ενσωμάτωση των επιχειρησιακών διεργασιών προχωρεί εντατικότερα μέσω ψηφιοποίησης και δικτύωσης. Η ροή δεδομένων
μέσα στην επιχείρηση συνδέει καθέτως τις επιμέρους διαδικασίες: ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμες πληροφορίες για υλικά,
διαδικασίες και εξελίξεις σε όλους τους τομείς, είτε πρόκειται για ανάπτυξη, είτε για διαχείριση, εξυπηρέτηση, διάθεση. Σε
οριζόντιες αλυσίδες δημιουργίας αξίας οι επιχειρήσεις συνδέουν τα δεδομένα τους με αυτά των προμηθευτών, εταίρων και πελατών
τους. Πέρα από τη συνολική αλυσίδα δημιουργίας αξίας οι δραστηριότητες (ανάπτυξη, παροχή υπηρεσιών, παραγωγή,
εξυπηρέτηση) συντονίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό καθιστά δυνατή την ταχεία προσαρμογή καθώς και τα κατά πελάτη
εξατομικευμένα προϊόντα.
Στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας θα μεταβληθούν και τα επαγγελματικά προφίλ, οι μορφές εργασίας και οι απαιτήσεις
κατάρτισης των απασχολουμένων: καταργούνται οι παλαιοί διαχωρισμοί ανάμεσα σε ανάπτυξη, παραγωγή, διαχείριση, παροχή
υπηρεσιών και εργασία γνώσης. Θα αυξηθεί το ποσοστό των αναπτυξιακών επιδόσεων που βασίζονται στη γνώση και
προϋποθέτουν συνεργατικές ομαδικές διαδικασίες.
Ήδη σήμερα είναι σαφές: η ψηφιοποίηση δεν θα μεταβάλει μόνον τις διαδικασίες, αλλά θα επηρεάσει και την εφοδιαστική, την
διασφάλιση ποιότητας, την συντήρηση, την εξυπηρέτηση, τη διαχείριση, τη διοίκηση και την ανάπτυξη.
Θεωρείται βέβαιο ότι κατά τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν οι δομές απασχολουμένων, τα συστήματα εργασίας και η ίδια η
εργασία.
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Please mark the trend:
Perspectives will be: positive or equal or negative

Digitisation & Innovation
Expansion of business

11

7

4

New products and services

11

8

3

New technologies

10

9

1

Research & development

7

3

4

Investment

8

3

5

7

1

24

EMPLOYMENT

Trend

Πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι εργαζομένων στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων της Deutsche Telekom τις
αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση;
Κατά πόσο είναι έτοιμος ο όμιλος για μελλοντικές εξελίξεις;
Ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι κίνδυνοι;

4

Για αυτά τα ερωτήματα συντάξαμε το 2018 ένα Ευρωπαϊκό
σύστημα παρακολούθησης τάσεων με τις εκτιμήσεις των
μελών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων από διάφορες
χώρες.

4

3

5

5

3

5

2

6

Από αυτό προκύπτει ότι η επιχείρηση είναι από στρατηγικής
άποψης σε ικανοποιητική θέση ως προς τις κεντρικές
παραμέτρους (νέοι επιχειρησιακοί τομείς, προϊόντα, υπηρεσίες,
τεχνολογίες). Αναμένεται ενίσχυση της επιχείρησης σε έρευνα,
ανάπτυξη και επενδύσεις.

EXPECTATIONS from the perspectives of employees
Types of employment
Regular employment

11

4

Temporary workers

10

Work contracts

9

Crowd workers

8

High skilled employees

10

7

3

Low skilled employees

9

1

1

7

Job quality

11

4

5

2

Enrichment of work

11

3

5

3

Working time

11

3

6

2

Work loads

11

4

7

Flexibility at work

11

9

1

1

Responsibility at work
(time and tasks)

11

4

5

2

Skills & Competences

11

7

2

2

Work-life balance

11

4

4

3

Workers' rights & participation

11

1

6

4

1

Work 4.0 standards

Ως προς την μελλοντική εξέλιξη εργασίας και απασχόλησης στον
όμιλο διαπιστώνεται μια αντικρουόμενη εκτίμηση: παρά τη
θετική τάση για περισσότερη τακτική απασχόληση και εργασία
υψηλής κατάρτισης οι εξελίξεις στον χώρο των επισφαλών
εργασιακών συνθηκών θεωρούνται πολύ κρίσιμες. Το ποσοστό
των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης προς τη γενική
απασχόληση θα συνεχίσει μελλοντικά να μειώνεται.
Με προβληματισμό αντιμετωπίζονται και οι αλλαγές εργασιακής
πολιτικής κατά τον ψηφιακό ανασχηματισμό της Telekom.
Σαφώς αναγνωρίσιμο: αναμένεται αύξηση του φόρτου
εργασίας. Παρότι αναμένονται ως θετικά στοιχεία η μεγαλύτερη
ευελιξία και επιμόρφωση, οι αλλαγές στην οργάνωση και
διαμόρφωση της εργασίας δεν είναι σαφώς προβλέψιμες. Ένας
επιπλέον λόγος, για να φωτιστούν οι ψηφιακές δομικές αλλαγές
από την οπτική γωνία των εργαζομένων και για να επιτευχθεί η
συνδιαμόρφωση των μεταβολών που αυτές επιφέρουν.
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Συνδιαμόρφωση της Εργασίας 4.0 στον ψηφιοποιημένο εργασιακό κόσμο
Η Εργασία μας 4.0– Εργαστήρια
Η ψηφιοποίηση συνεπάγεται αύξηση των διασυνοριακών
ζητημάτων, των οποίων η σημασία αυξάνεται και αφορά την
εργασία σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου. Στα θεματικά
εργαστήριά μας «Εργασία 4.0» θα συζητήσουμε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αποκρυσταλλώσουμε τις
απαιτήσεις μας για μια κοινωνική διαμόρφωση των
καινοτομιών προς όφελος των εργαζομένων στον όμιλο Deutsche Telekom.
Σε δύο ψηφοφορίες (μία έγγραφη και μία προφορική στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων) αναδείχθηκαν με
μεγάλη πλειοψηφία τα εξής τρία θέματα ως προτεραιότητες
των εργαστηρίων της Εργασίας 4.0:

1) end-to-end ψηφιοποίηση
2) Ευέλικτη (agile) εργασία
3) Edge Computing 5G
Με αυτά τα κύρια θέματα στρέφουμε το βλέμμα προς τα
εμπρός, σε επιχειρηματικές στρατηγικές και διαδικασίες που
δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως και είναι ως εκ τούτου ανοικτές
σε μια συνδιαμόρφωση με επίκεντρο τον εργαζόμενο.

Μέχρι τα μέσα του 2019 θα πραγματοποιήσουμε, με την
υποστήριξη των συνδικάτων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, τρία θεματικά εργαστήρια με συμμετοχή
όλων των μελών του ΕΣΕ από τις διάφορες χώρες.

Η αξιοποίηση
της ψηφιοποίησης
για την εργασία
και την απασχόληση

Sophia Reisecker (GPA-djp, AT)

«Θέλουμε να καταθέσουμε τις εμπειρίες μας, τη γνώση
και την τεχνογνωσία μας, για να μην υπονομευτούν τα
συμφέροντα των εργαζομένων.
Παρατηρούμε τις αλλαγές στον ψηφιοποιημένο κόσμο
εργασίας και συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωσή
του. Με το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα θέλουμε να
προαγάγουμε τη συζήτηση, να αξιοποιήσουμε τις
εμπειρίες και να διατυπώσουμε υλοποιήσιμες
προτάσεις. Συμβούλια εργαζομένων και Ευρωπαϊκά
Συμβούλια Εργαζομένων θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα,
προκειμένου να διαμορφώσουν στην επιχείρησή τους
την ψηφιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των
απασχολουμένων.
Η Εργασία 4.0 απαιτεί μεγαλύτερη, και όχι μικρότερη,
συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα.“

Τεκμηρίωση
αποτελέσματα από
Εργαστήριο 1
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Εστίαση 1: end-to-end ψηφιοποίηση
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
Μια επιχειρησιακή διαδικασία είναι εξ ορισμού end-to-end
- ήτοι περιλαμβάνει την αρχή και το τέλος και προϋποθέτει
ότι ένα προϊόν ή η παροχή μιας υπηρεσίας αντιμετωπίζεται
στο σύνολό τους. Οι μεμονωμένες λύσεις δεν είναι βιώσιμες
και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ως προς την
εστίαση προς τον πελάτη και τις αποτελεσματικές
διαδικασίες.
Ανάλογα με τον χαρακτήρα τους οι end to end προσεγγίσεις
μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλη την οργάνωση, σε
επιμέρους διαδικασίες ή σε καθαρές περιοχές του
συστήματος (system landscape).
Η εστίαση γίνεται σε 4 κεντρικά στοιχεία
1. Πόσο εύκολα μπορούν να προωθηθούν τα προϊόντα;
Ποιος αγοράζει και ποιος όχι;
2. Πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα; Ποιες λειτουργίες
λείπουν ή περιττεύουν;
3. Λειτουργούν οι διαδικασίες και πόσο καλά;
4. Λειτουργεί από τεχνικής άποψης η αλυσίδα
συστήματος, και μάλιστα σύμφωνα με τις απαιτήσεις;

«Βασιζόμενοι στην ανάλυση
των ήδη διαθέσιμων
δεδομένων θέλουμε να
εξετάσουμε το δυναμικό
καινοτομίας των
ευρωπαϊκών
ψηφιοποιημένων επιμέρους
Lothar Holzwarth
Συμβουλευτική
υποστήριξη Συμβουλίων
Εργαζομένων και
Διοίκησης

αλυσίδων διεργασιών και να

Ομάδα εργασίας 1 (από αριστερά προς δεξιά): Johannes Hofmeister
(AT) Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK)
(von links nach rechts)

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Στον όμιλο της Telekom δεν υφίσταται, ούτε σε ευρωπαϊκό
ούτε σε εθνικό επίπεδο, μια ενιαία end-to-end ψηφιοποίηση
όλης της αλυσίδας δημιουργίας αξίας. Η αλυσίδα διεργασιών
διαιρείται σε επιμέρους αλυσίδες τόσο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων εθνικών
εταιρειών.
Προκλήσεις
- Η αλυσίδα διαδικασίας δεν είναι ευσταθής (διακοπές
μέσου)
- Το σχετικό end-to-end αφορά δίκτυα, διάθεση,
διεύθυνση, έλεγχος
- Περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες οριζόντιου
χαρακτήρα (λογιστική, ανθρώπινο δυναμικό, έλεγχος)
καθώς και οι τεχνικοί τομείς (αυτοματοποίηση του
σχεδιασμού δικτύων, ανάλυση σφαλμάτων,
προγραμματισμός εργασίας των εγκαταστατών)
- Εργασία και δραστηριότητες μεταβάλλονται (δουλειά
από το σπίτι, γραφεία ανοικτού τύπου, κοινόχρηστα
γραφεία). Καταργούνται θέσεις εργασίας.

εντοπίσουμε κινδύνους και

ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ:

ευκαιρίες για την εργασία

Σε όλους τους τομείς: συστηματική εξέλιξη
προσωπικού και συνεχή κατάρτιση
εργαζομένων, ώστε να είναι προετοιμασμένοι
απέναντι σε νέες απαιτήσεις

και την απασχόληση στις
συμμετέχουσες χώρες.»

Αφετηρίες για συνδιαμόρφωση
- Σχεδιασμός και διεύθυνση: προορατική πληροφόρηση
και καθορισμός στόχων
Παρουσίαση πορισμάτων στην ολομέλεια
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)

-

Αναγκαία η εκ των προτέρων εξειδίκευση διαδικασιών
Απαραίτητη η μετρησιμότητα με πάγια κριτήρια

Αναγκαία η παρουσία εμπειρογνωμόνων
Επίτευξη της συμμετοχής εργαζομένων στη λήψη
αποφάσεων
Συμπερίληψη απασχολουμένων στις διαδικασίεςσυμμετοχή των εργαζομένων
Αξιοποίηση της δυνατότητας πληροφόρησης
Εμπεριστατωμένος έλεγχος νέων συστημάτων
Διαχείριση δεξιοτήτων: κατάρτιση συνεργατών
Νέες οργανωτικές δομές
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Εστίαση 2: Ευκίνητη (agile) εργασία
« Όταν χρησιμοποιούμε

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

τον όρο „ευκίνητος“ (agile)

Ο όρος «ευκίνητος» (agile) δεν δηλώνει απεριόριστη ευελιξία
και ακανόνιστη εργασία. Με την ευελιξία και την από κοινού
χρήση γραφείων ο εργοδότης επιδιώκει να μειώσει τις
δαπάνες και να αυξήσει την αυτοεκμετάλλευση των
συνεργατών. „Agile working“ σημαίνει ότι το άτομο και η
ομάδα του σχεδιάζουν μαζί.

στην Telekom, δεν
σταματούμε στα σύνορα.
Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις
που υποχρεώνουν την
εργοδοσία να εφαρμόζει
και σε άλλες χώρες τα
Dr. Nadine Müller
(Vereinte DienstleistungsGewerkschaft | ver.di, DE)

δικαιώματα που
προβλέπονται από την
πρακτική συμμετοχής που
ισχύει στη Γερμανία.»

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
Η σημασία των ευκίνητων μεθόδων αυξάνεται σημαντικά
τα τελευταία χρόνια. Αυτό ισχύει κυρίως – αλλά όχι
αποκλειστικά – για τον τομέα ΙΤ.
Οι ευκίνητες μέθοδοι εργασίας βασίζονται στις εξής αρχές
(επιλογή):
o Ικανοποίηση πελατών με έγκαιρη και συνεχή παροχή
o

o

o

o

o
o
o
o

πολύτιμου λογισμικού
Παράδοση λειτουργούντος λογισμικού σε τακτά, κατά
προτίμηση σύντομα, χρονικά διαστήματα (λίγων
εβδομάδων ή μηνών)
Σχεδόν καθημερινή συνεργασία ειδημόνων και
προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του προγράμματος ,
π.χ. συλλογική ιδιοκτησία κώδικα (Collective Code Ownership)
Εξασφάλιση του περιβάλλοντος και της υποστήριξης που
απαιτούν δραστήριοι συνεργάτες για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
Τήρηση ενός σταθερού ρυθμού εργασίας από φορείς
ανάθεσης, σχεδιαστές και χρήστες για μια βιώσιμη
ανάπτυξη
Συνεχής προσήλωση σε τεχνική αριστεία και καλό design
Η απλότητα είναι ουσιώδες στοιχείο
Αυτοοργάνωση των ομάδων κατά τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή
Αυτοπαρατήρηση της ομάδας σχετικά με την
συμπεριφορά της στη προσαρμογή, με στόχο την αύξηση
της αποτελεσματικότητας

Αφετηρίες για την συνδιαμόρφωση
- Διασάφηση τού πού η ευκίνητη εργασία έχει νόημα και
θα έπρεπε να καθιερωθεί.
- Ρυθμίσεις για λιγότερο έλεγχο (αποδόμηση ιεραρχίας)
και έμμεση διεύθυνση
- Δομές αμοιβής και ασφάλεια αμοιβής
- Ακρογωνιαίοι λίγοι για τις ρυθμίσεις χρόνου εργασίας
(π.χ. τήρηση διαλειμμάτων όπως και μικροδιαλειμμάτων)
- Εξαναγκασμός επιμόρφωσης> Στρατηγικός σχεδιασμός
προσωπικού για την ψηφιοποίηση> Καθορισμός
μελλοντικών καθηκόντων (εμπλουτισμός της εργασίας
αντί απόλυσης)
- Βελτίωση εξοπλισμού για επίκαιρα σεμινάρια πρακτικού
χαρακτήρα, επιπροσθέτως coaching και διαμεσολάβηση
για ομάδες (πριν και μετά την κατάρτιση)> Επίθεση
ικανοτήτων
- Συνδιαμόρφωση ρόλων και ευθυνών> ποιος αποφασίζει
στην ομάδα; (ποιος κανονίζει ασθένεια, άδεια κ.λπ.)
- Ενεργοποίηση και συμπερίληψη τεχνογνωσίας των
απασχολουμένων
- Εγκατάσταση επί τόπου αισθητήρων> Απ’ ευθείας
συνομιλία με συνεργάτες> Εξέταση της
αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων
- Δημιουργία ελεύθερου χώρου από κάτω προς τα πάνω
- Ενίσχυση της ευθύνης στις ομάδες, οι οποίες πρέπει να
μπορούν να ορίζουν τις ταχύτητές τους
- Για το ΕΣΕ: το ΕΣΕ πρέπει να αναπτύξει την δική του
αντίληψη. Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού, δεσμευτικού
κανονισμού για ευκίνητη εργασία και οδηγίες για την
εισαγωγή και εφαρμογή ανά την Ευρώπη

ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ:


Στρατηγικός σχεδιασμός προσωπικού
(κατάρτιση, διαχείριση δεξιοτήτων)



Οδηγία (κώδικας) για τις περιοχές εφαρμογής
της ευέλικτης (agile) εργασίας



Κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΕ για τις
ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ομάδα εργασίας 2 (από αριστερά προς τα δεξιά):
Reiner Ginko (DE), Michael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU),
Péter Szabó (HU)
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ΕΣΤΙΑΣΗ 3: Edge Computing | 5G
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
Το edge computing προσδιορίζει σε αντίθεση προς το cloud
computing την αποκεντρωμένη επεξεργασία δεδομένων
στις παρυφές (edge) του δικτύου. Το edge computing
αποτελεί ανοικτή, κατανεμημένη αρχιτεκτονική IT,
χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αποκεντρωμένη
υπολογιστική ισχύς. Το edge computing όχι μόνο
δημιουργεί τη βάση για την κινητή υπολογιστική (mobile
computing), αλλά και για τις τεχνολογίες του διαδικτύου
των πραγμάτων (IoT). Πράγματι, στο πλαίσιο του edge
computing η επεξεργασία δεδομένων από (φορητή)
συσκευή, τοπικό Η/Υ ή και από διακομιστή (server) θα
γίνεται απευθείας χωρίς μεταφορά τους σε κάποιο
υπολογιστικό κέντρο. 1
Edge Computing και 5G. Όλες οι εφαρμογές IoT, όπως π. χ.
στο πεδίο της επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων, της
δημόσιας ασφάλειας και των δικτύων αισθητήρων έξυπνων
πόλεων (smart cities), χρειάζονται αξιόπιστη και
κλιμακώσιμη συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών σε
σύγκριση με αυτό που είναι σε θέση να παρέχουν τα
υφιστάμενα δίκτυα LTE. […] Καθίσταται σαφές ότι για το
δίκτυο 5G σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει πρωτίστως το
edge computing όσον αφορά την αποσυμφόρηση του
δικτύου πέμπτης γενιάς. Διότι με edge computing η
επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων, τα οποία θα
παράγονται από πλήθος συνδεδεμένων συσκευών (IoT,) θα
γίνεται απευθείας στις παρυφές του δικτύου. Το edge
computing μειώνει έτσι σημαντικά τον λανθάνοντα χρόνο
και αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για τα
σενάρια εφαρμογής του 5G. 2
1) https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a742343/
2) https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/

ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ:
Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για καλές συνθήκες
εργασίας, το οποίο παρακολουθεί τις
διαδικασίες καινοτομίας σε νέα επιχειρηματικά
πεδία και μπορεί να προσαρμοσθεί ευέλικτα σε
μελλοντικές προκλήσεις.

Ομάδα εργασίας 3 (από αριστερά προς τα δεξιά):
Virginie Labrousse (FR), José Carlos Hernandez (ES),
Odysseus Chatzidis (DE)

«Θέλουμε να
συνδιαμορφώνουμε
κοινωνικές καινοτομίες σε
όλη την Ευρώπη! Με το edge
computing μπορούμε να
προσφέρουμε λύσεις
εξατομικευμένες ανά
Odysseus Chatzidis
(Πρόεδρος ΕΣΕ της
Deutsche Telekom)

πελάτη. Βλέπουμε ευκαιρίες
και δυνατότητες που
ωφελούν εξίσου την
επιχείρηση και τους
απασχολουμένους.»

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
Οι καινοτομίες παίζουν αποφασιστικό ρόλο στον
ανταγωνισμό. Είμαστε σε μια καινοτόμο επιχείρηση που
πρέπει να είναι επιτυχημένη. Προς τούτο απαιτούνται
αλλαγές σε όλα τα επίπεδα – σε πελάτες, συνεργάτες και
διεύθυνση. Για να σημειωθεί πρόοδος, πρέπει να
εξασφαλισθεί η ενεργή συμμετοχή των απασχολουμένων με
την τεχνογνωσία τους και τις πρακτικές τους γνώσεις.
Αφετηρίες για συνδιαμόρφωση
Οι ψηφιακές καινοτομίες (edge computing 5G) προσφέρουν
την ευκαιρία αποκέντρωσης διαδικασιών και υπηρεσιών, προς
όφελος των απασχολουμένων. Για αυτό απαιτείται αλλαγή
τρόπου σκέψης ως προς την καινοτόμο δραστηριότητα:

-

Συμπερίληψη εκπροσώπων συμφερόντων (στον
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση)
Ανάπτυξη κουλτούρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης
Συνεχής πρόσκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων (διά βίου
μάθηση)

Η καινοτομία απαιτεί διαφανείς συνθήκες και ενιαίες
απαιτήσεις προς τη διοίκηση
- Πιλοτικές συμφωνίες, ώστε να δημιουργηθούν μπάρες
προστασίας και να καταγραφούν οι ρυθμιστικοί όροι
- Κατευθυντήριες γραμμές ως πυξίδα για προσανατολισμό
και ως γνώμονας για συνεχή έλεγχο
- Διαμόρφωση καινοτομιών με τρόπο φιλικό προς τους
εργαζομένους (ενημέρωση προσωπικού, τεστ προϊόντων,
κατάρτιση εργαζομένων για νέα καθήκοντα)
- Εντοπισμός πεδίων ανάπτυξης της επιχείρησης (να
συμφωνήσουμε πάνω σε ένα σχέδιο αναδιαμόρφωσης.
Με τον εργοδότη: ταμείο για κατάρτιση εργαζομένων)
- Ολοκλήρωση end-to-end φάσης δοκιμών με το
προσωπικό πριν το λανσάρισμα. Ενδοεπιχειρησιακές
δοκιμές με αξιοποίηση των ειδικών που διαθέτουμε
- Εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων (ποιότητα, κόστη)
Πρέπει να γίνουμε ταχύτεροι σε θέματα καινοτομίας για να
πετύχουμε ασφάλεια για τους απασχολουμένους!
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DigiT
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 4.0
Μια νέα περιοχή για παροχή
πληροφοριών, συμβουλών και για
ενεργή συμμετοχή συνδικάτων και
ΕΣΕ στον Ευρωπαϊκό Τομέα ICT, με
θέμα τη μεταφορά βέλτιστων
πρακτικών βάσει του παραδείγματος
της Deutsche Telekom (DigiT)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Φορέας υλοποίησης και συναιτών (στρατηγικοί εταίροι)
DE

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)

DE

Europäischer Betriebsrat (EBR) |
European Works Council (EWC)
Deutsche Telekom

AT

ÖGB, Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier (GPA-djp)

HR

Hrvatski sindikat
telekomunikacija

ES

Commissiones Obreras,
Federación de servicios

VP|2017|008|0019
Η DigiT ενισχύει τις δεξιότητες των
εργαζομένων για την ψηφιακή αλλαγή
Η DigiT υποστηρίζει επιχειρησιακούς και
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους ομάδων
συμφερόντων, ώστε να αντιδράσουν στις
προσκλήσεις της Εργασίας 4.0
Η DigiT προάγει εργασιακές προοπτικές και
επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για τη
συνδιαμόρφωση του ψηφιακού κόσμου
εργασίας

BE

UNI Europa

Εκδότης: Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS), Ravensberger Park 4, 33607
Bielefeld

DE

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

PL

NSZZ "Solidarnosc"
T-Mobile Polska S.A.

HU

Tavközlesi Szakszervezet

GR

Greek Telecom Employees'
Federation

RO

SINDICATUL NATIONAL din
TELECOMUNICATII

Δεκέμβριος 2018

Με την οικονομική υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας.
Η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για
οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των
πληροφοριών που εμπεριέχονται στην
παρούσα έκδοση.

Deutsche Telekom

Συνεργαζόμενοι φορείς (επιχειρησιακοί εταίροι)

Στοιχεία έκδοσης

Υπεύθυνη: Dorothee Hildebrandt
Σύνταξη: Gisbert Brenneke
Φωτογραφίες: Deutsche Telekom AG |
Arbeit und Leben Bielefeld

EBR | EWC

www.digit-project.eu
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