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Περύληψη
Σν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ε πεξίπησζε ηεο ηειεξγαζίαο. Ζ ηειεξγαζία απνηειεί έλα απφ ηα πην επίθαηξα ζέκαηα ηελ
ηειεπηαία δηεηία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ηνλ
Μάξηην ηνπ 2020 έρεη κπεη ζηηο δσέο ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο έιεπζεο ηνπ
Covid-19. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εξγαζία απφ απφζηαζε επηβιήζεθε απφ ηηο
θπβεξλήζεηο σο έλα κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. Χζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
απνηειεί ήδε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν εξγαζίαο θαζψο αξθεηέο εηαηξείεο αιιά θαη δεκφζηεο
ππεξεζίεο έρνπλ αλαθνηλψζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν «κνληέιν εξγαζίαο» ζα πηνζεηεζεί ζε κφληκε
βάζε. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ νη έλλνηεο θαη νη κνξθέο ηεο ηειεξγαζίαο
θαζψο θαη ηα βαζηθά ηεο εξγαιεία. Δπίζεο, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ αιιά θαη ησλ
κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο (εξγνδφηεο, εξγαδφκελνο θ.α.).
Δπηπξφζζεηα, ζα αλαιπζνχλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα
αιιά θαη ζηελ Δ.Δ. πξηλ θαη κεηά ηελ παλδεκία, ελψ ζα γίλεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ην
Ννκνζεηηθφ Πιαίζην θαη πσο απηφ εμειίρζεθε ζε βάζνο ρξφλνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Τειεξγαζία, Covid-19, Παλδεκία, E.E., Ειιάδα, Ννκνζεηηθό Πιαίζην,
Μεηνλεθηήκαηα, Πιενλεθηήκαηα, Οξηζκνί, Μνξθέο
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Summary
The topic of the dissertation is human resource management and more specifically the case of
teleworking. Teleworking is one of the most topical issues of the last dispute both in Greece and
in the rest of Europe. In fact, since March 2020, it has entered the lives of most employees due to
the arrival of Covid-19. In most cases, remote work has been imposed by governments as a
pandemic measure. However, in some cases it is already the modern way of working as some
companies and public services have announced that this "working model" will be adopted on a
permanent basis. The dissertation will present the concepts and forms of teleworking as well as
its basic tools. Also, there will be an analysis of the advantages and disadvantages observed from
different perspectives (employer, employee, etc.). In addition, studies on the implementation of
telework in Greece in the EU before and after the pandemic will be analyzed, while reference
will be made to the Legislative Framework and how this has evolved over time.
Keywords: Teleworking, Covid-19, Pandemic,
Disadvantages, Advantages, Definitions, Forms
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1. Ειςαγωγό
ηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη Αλζξψπηλνη Πφξνη κε ηα πξνζφληα, ηηο
γλψζεηο θαη ηελ εξγαηηθφηεηα ηνπο απνηεινχλ ηνλ πνιπηηκφηεξν παξαγσγηθφ ζπληειεζηή κηαο
επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Σα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ζπληεινχλ ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη γηα απηφ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ηφζν ε έλλνηα
«Αλζξψπηλνη Πφξνη» φζν θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο. Αθνχ αλαιπζεί ε έλλνηα ησλ Αλζξσπίλσλ
Πφξσλ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ηειεξγαζία. Μηα έλλνηα, ε νπνία πξέπεη γίλεη θαηαλνεηή
θαζψο απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο θαη έπεηηα ηελ «βίσζε» ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ,
είηε δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα είηε ζηνλ ηδησηηθφ.
1.1. Ανθρώπινοι Πόροι
Οη Αλζξψπηλνη Πφξνη ή αιιηψο αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην θηλεηήξην γξαλάδη γηα ηελ
επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη Αλζξψπηλνη Πφξνη είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφ ην
«θνκκάηη» ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ψζηε λα θπξηαξρήζεη ε επηρείξεζε έλαληη
ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη λα δηεθδηθήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο.
χκθσλα κε ηνπο Jackson θαη Schuler (2000), νη Αλζξψπηλνη Πφξνη νξίδνληαη σο: «ην ζύλνιν
ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο δηάζεζεο γηα απόδνζε ηνπ πξνζσπηθνύ κηαο επηρείξεζεο πνπ κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηόρσλ ηεο».
Οπζηαζηηθά, νη Αλζξψπηλνη Πφξνη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα πνπ δηαζέηνπλ
νη άλζξσπνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Γειαδή, νη
Αλζξψπηλνη Πφξνη είλαη ηα πξνζφληα θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ν
ελζνπζηαζκφο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο θαη
ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην πξφζσπν ηνπο, ελψ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
έλλνηα αθφκε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
εηαηξείαο, ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη θπζηθά ζηελ βησζηκφηεηα ηεο.
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη Αλζξψπηλνη Πφξνη είλαη ην «θιεηδί» ζηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο
έλαληη κηαο άιιεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη είλαη ην κνλαδηθφ
θεθάιαην πνπ ζίγνπξα είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε επηρείξεζε. Οη Αλζξψπηλνη Πφξνη είλαη έλα
θεθάιαην γηα θάζε επηρείξεζε πνπ δηαθέξεη νπσζδήπνηε απφ ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο άιιεο.
Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ην θάζε θνκκάηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ έρεη δηαθνξεηηθέο
ηθαλφηεηεο, εκπεηξίεο, αληηιήςεηο, γλψζεηο, θίλεηξα, μερσξηζηφ ραξαθηήξα θαη ε αθνζίσζε ηνπ
πξνο ηνλ εθάζηνηε εξγνδφηε δηαθέξεη θαη ζίγνπξα θεξδίδεηαη κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο ηεο
εθάζηνηε δηνίθεζεο/ δηεχζπλζεο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη Αλζξψπηλνη Πφξνη απνηειεί έλα αξθεηά πνιχπινθν θαη
απαηηεηηθφ «θεθάιαην» γηα ηελ επηρείξεζε θαη νθείιεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε λα ην δηαρεηξηζηεί
φζν πην ππεχζπλα θαη ζπλεηά γίλεηαη.
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Εικόνα 1. Ανκρϊπινοι Πόροι
Πθγι: Startup.gr

1.2.

πουδαιότητα και Διαχεύριςη Ανθρωπύνων Πόρων

ήκεξα, παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν πςειή αληαγσληζηηθφηεηα, θπξηαξρηθά ησλ
πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πην
πξφζθαηα επηθξάηεζε ε ελεξγεηαθή θξίζε. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη επηρεηξήζεηο
ιεηηνπξγνχλ ζε έλα αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Έηζη, θξίλεηαη
αλαγθαίν ε εθάζηνηε επηρείξεζε λα επελδχζεη θαηάιιεια ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κε ζθνπφ λα
«επηβηψζεη» θαη λα μερσξίζεη. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί
έγθαηξα δηάθνξνπο θηλδχλνπο, λα πξνβιέςεη επθαηξίεο ζηελ αγνξά πξηλ ηνπο αληαγσληζηέο θαη
λα ελζηεξληζηεί λέα ζηξαηεγηθή ψζηε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ.
Σν αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί ην κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ
θπξηαξρία ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ
πξνεγνχκελν ελφηεηα νη εκπεηξίεο, νη ηθαλφηεηεο, νη αληηιήςεηο, ε θαηάξηηζε, ε εθπαίδεπζε
αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε, ηα θίλεηξα θαη ε αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληειεί ηα κέγηζηα ζηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ βειηίσζε ή ε «αλαβάζκηζε» ησλ
αλζξσπίλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ηελ θαιχηεξε επέλδπζε γηα ηελ θπξηαξρία ηεο
επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.
Ζ Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη νπζηαζηηθά ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ απφ πιεπξά ηεο
επηρεηξήζεηο ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο είλαη
πνιπδηάζηαηε θαη αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο φηη εηπψζεθε πξνεγνπκέλνπο γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα
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ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ έρεη ε δηαρείξηζε
ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη κηα επξεία έλλνηα. Γηαρεηξίδεηαη φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη νθείιεη λα ηνπο παξέρεη ζχγρξνλα θαη θαηάιιεια εξγαιεία, ζχγρξνλεο
ππνδνκέο, ηελ απαηηνχκελε γλψζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, ηελ
απαξαίηεηε κεηεθπαίδεπζε θαζψο ε αγνξά εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη πξέπεη λα ηνπο παξέρεη
αθφκε θαη λνκηθέο ζπκβνπιέο φηαλ απαηηείηαη. Δπηπιένλ, ην αληίζηνηρν ηκήκα είλαη ππεχζπλν
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ ζηελ εηαηξεία, γηα ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηνπο πειάηεο αιιά θαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ
πξνζσπηθνχ πνπ ηαηξηάδεη κε ηα «ζέισ» ηεο εηαηξείαο.
Σν ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θάζε επηρείξεζεο νθείιεη λα θέξεη ζε πέξαο ηνπο
ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αιιά πξέπεη παξάιιεια λα βξίζθεηαη θνληά
ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα έρνπλ ηε κέγηζηε απφδνζε πξνο
φθεινο ηεο εηαηξείαο.
Ζ νξζή Γηαρείξηζε ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη απηή πνπ ζα ζπκβάιιεη ψζηε ε επηρείξεζε λα
πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, δειαδή ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ
θπξηαξρία, ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ Γηαρείξηζε ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο.
Χζηφζν, ζηηο αξρέο ηνπ 2020 εκθαλίζηεθε ν Covid-19 θαη θπξηάξρεζε ν θφβνο ζην ζχλνιν ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα απηφ, έπξεπε λα πξνηαζεί έλαο λένο ηξφπνο
απαζρφιεζεο ησλ εξγαδφκελσλ, πην αζθαιήο ελψ παξάιιεια δελ ζα κείσλε ηα επίπεδα
παξαγσγηθφηεηα ηνπο. Ζ ιχζε ήηαλ ε ηειεξγαζία θαη δφζεθε ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ
θπβεξλήζεσλ ππφ ηνλ θφβν πηζαλήο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο αιιά θαη κε ελέξγεηεο ησλ ίδησλ
ησλ εηαηξεηψλ θαζψο θπξηάξρεζε ην «έλζηηθην επηβίσζεο».
Ζ ηειεξγαζία είρε εθαξκνζηεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο
αιιά νη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ψζεζαλ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ νξγαληζκψλ λα ζηξαθνχλ ζηελ ηειεξγαζία. Δπνκέλσο, ε νξζή Γηαρείξηζε ησλ
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, εηδηθά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, επεηεχρζε απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο
ηειεξγαζίαο. Καζψο, κε ηελ ηειεξγαζία ην εξγαηηθφ δπλακηθφ δελ εξρφηαλ ζε επαθή,
ηεξνχληαλ φια ηα πγεηνλνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη
θπξηάξρεζε ζηνλ ππάιιειν ην αίζζεκα φηη ν εξγνδφηεο ηνπ αληηιακβάλεηαη φηη ε πγεία είλαη
πάλσ απ’ φια. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα
απηνχο αιιά θαη ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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1.3.

Η «γϋννηςη» τησ Σηλεργαςύασ

Ζ έλλνηα ηειεξγαζία παξφηη αλαπηχρζεθε πξψηε θνξά ζαλ φξνο ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, δελ
ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο
δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν, φπσο ηνλ
αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο. ε γεληθέο γξακκέο ε ηειεξγαζία κέζσ ηεο ρξήζε ησλ λέσλ θαη
εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ, πνπ άιινηε γίλνληαλ
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο πιένλ λα γίλνληαη απφ δηάθνξνπο ρψξνπο (ζπλήζσο ην ζπίηη).
Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πφζν «ξεπζηφο» είλαη ν νξηζκφο ηεο ηειεξγαζίαο αμίδεη λα ηνληζηεί ην
πιήζνο ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν. Γειαδή, κπνξεί θάπνηνο λα αλαθέξεηαη
ζηελ ηειεξγαζία πνηθηινηξφπσο σο «ηειεξγαζία», «εξγαζία απφ ην ζπίηη», «ειεθηξνληθή
εξγαζία», «εηθνληθή εξγαζία», «εξγαζία εμ απνζηάζεσο», «θαηαλεκεκέλε εξγαζία», ή
«επέιηθηε εξγαζία». Οη παξαπάλσ φξνη πεξηγξάθνπλ πξαθηηθέο ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
αιιειεπηθαιχπηνληαη. Χζηφζν, ν φξνο πνπ επηθξαηεί θαη θαιχπηεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο
φξνπο είλαη ν φξνο ηεο ηειεξγαζίαο.
εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηαρεία θαη απφηνκε αλάπηπμε ηεο απνηέιεζε ην μέζπαζκα ηεο
παλδεκίαο Covid-19, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ηειεξγαζία επηβιήζεθε ζε πνιινχο ηνκείο
ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ εθαξκνγή ηεο θξίζεθε απαξαίηεηε εμαηηίαο
ησλ lockdown ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη
θξίζεθε επηβεβιεκέλε δελ ζεκαίλεη πσο δελ είρε νθέιε θαζψο ε εθαξκνγή ηεο ζπλνδεχηεθε κε
πνιιά πιενλεθηήκαηα ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν δηεπξχλεηαη ζπλερψο ε
εθαξκνγή ηεο. Παξφια απηά, δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα θαζψο είλαη
θάηη λέν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ εξγαζία ηεο πιεηνςεθίαο. Απηφ γίλεηαη εχθνια
αληηιεπηφ θαζψο δελ ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα έλα μεθάζαξν ζεζκηθφ πιαίζην θαη απηφ
ηξνπνπνηείηαη δηαξθψο.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί κηα πιεζψξα νξηζκψλ ηεο ηειεξγαζίαο θαη ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή
αλαδξνκή. Δπηπιένλ, ζα αλαθεξζνχλ ηα δηάθνξα είδε ηειεξγαζίαο θαη ηα κέξε πνπ ηελ
απαξηίδνπλ.
1.4.

Επιςκόπηςη ορολογύασ και οριςμού τησ τηλεργαςύασ

Ζ ηειεξγαζία απνηεινχζε έλα «θαπηφ» ζέκα γηα εξεπλεηέο, ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη
επαγγεικαηίεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ ηα ςεθηαθά δίθηπα θαη νη ππνινγηζηέο
εηζήρζεζαλ επξέσο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εξγαζία (Vilhelmson and Thulin, 2016).
Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν φξνο «ηειεξγαζία» δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη
πάληα «επέιηθηε εξγαζία», αλ θαη πνιιέο κειέηεο ηειεξγαζίαο θαη ζρνιηαζκνί
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ επέιηθησλ ξπζκίζεσλ εξγαζίαο. Δλψ ε
εξγαζία απφ κηα ηνπνζεζία καθξηά απφ ηνλ ρψξν επίβιεςεο ηνπ εξγνδφηε/ πξντζηάκελνπ-εο
κπνξεί πξάγκαηη λα επηηξέςεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θάπνηα επειημία, νη ξπζκίζεηο ηειεξγαζίαο
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κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ επειημία. Οκνίσο, αλ θαη ε «εξγαζία ζην ζπίηη»
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζπλψλπκα κε ηελ ηειεξγαζία θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηειεξγαδφκελσλ
κπνξεί πξάγκαηη λα εξγάδεηαη απφ ην ζπίηη, ε ηζνδπλακία απηψλ ησλ φξσλ δελ ζα πξέπεη λα
ζεσξείηαη δεδνκέλε. Καη, ελψ είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ελαιιαθηηθά κε ηελ
ηειεξγαζία, ε «ηειεξγαζία» ηζρχεη απζηεξά κφλν γηα ξπζκίζεηο εξγαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο λα απαιιάζζνληαη απφ ην λα κεηαθηλνχληαη ζηνπο ζπλήζεηο ρψξνπο εξγαζίαο
ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κέξνο ηνπ ρξφλνπ. Ζ έιιεηςε αθξίβεηαο κε ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά φινη απηνί νη φξνη δεκηνπξγεί ζνβαξφ πξφβιεκα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηη
είλαη πξαγκαηηθά ε ηειεξγαζία θαη επνκέλσο ηη λα ζπκπεξηιάβεη ζηαηηζηηθά ζηε κέηξεζή ηεο.
Έλα άιιν βαζηθφ εκπφδην ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ηειεξγαζίαο είλαη φηη ζπλήζσο
θαιχπηεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, κε επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε απηήλ θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο θαηαθεξκαηηζκέλα θαη δηαζθνξπηζκέλα ζε ηνκείο φπσο
ε ηερλνινγία θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ε δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ, ηα αθίλεηα, ε
νξγαλσηηθή δηαρείξηζε θαη ε νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά, ε θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία, νη
ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θ.α..
Απηφ ην πξφβιεκα νξηζκνχ δελ είλαη λέν, ην 1990, γηα παξάδεηγκα, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε
Δξγαζίαο (ΓΟΔ) ηφληζε ηε δπζθνιία εχξεζεο ελφο θνηλνχ νξηζκνχ γηα ηελ έλλνηα, δεδνκέλνπ
ηνπ εχξνπο ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε. Ζ έθζεζε ζεκείσζε φηη ν φξνο ζπλέρηζε
λα δηέξρεηαη απφ κηα αηέξκνλε εμειηθηηθή δηαδηθαζία, επεθηείλνληαο ηελ αξρηθή ηεο έλλνηα ηεο
ειεθηξνληθήο εξγαζίαο ζην ζπίηη γηα λα πεξηιακβάλεη πην ζχλζεηεο κνξθέο πνπ θαιχπηνπλ κηα
πνηθηιία επέιηθησλ ζέζεσλ κε δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο εξγαζίαο ζηα θεληξηθά γξαθεία, ζην
ηζηνζειίδεο πειαηψλ, ζε δνξπθνξηθά θέληξα ή ζην ζπίηη. Ζ πιεζψξα δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη
νη λέεο κνξθέο εξγαζίαο θαηέζηεζαλ δχζθνιν ηνλ νξηζκφ ηεο ηειεξγαζίαο, κε νξηζκέλνπο
αλαιπηέο λα εληνπίδνπλ ηξεηο θχξηεο ελλνηνινγηθέο βάζεηο νξγάλσζεο, ηνπνζεζίαο θαη
ηερλνινγίαο θαη πεξίπνπ πελήληα (50) δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ φξνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία θαη ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζπλεπάγνληαη πάληα
νξγαλσηηθέο αιιαγέο, θάλεθε ζθφπηκν λα νξηζηεί ε ηειεξγαζία σο: κηα κνξθή εξγαζίαο ζηελ
νπνία (α) ε εξγαζία εθηειείηαη ζε ηνπνζεζία καθξηά απφ θεληξηθά γξαθεία ή εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο, δηαρσξίδνληαο έηζη ηνλ εξγαδφκελν απφ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
εθεί· θαη (β) ε λέα ηερλνινγία επηηξέπεη απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία.
Δπηπιένλ, ε ηειεξγαζία ζα κπνξνχζε λα εθηειείηαη «δηαδηθηπαθά» (κε απεπζείαο ζχλδεζε κε
ππνινγηζηή) ή «εθηφο ζχλδεζεο», λα νξγαλσζεί αηνκηθά ή ζπιινγηθά, λα απνηειεί ην ζχλνιν ή
κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη λα εθηειείηαη απφ αλεμάξηεηνπο εξγαδνκέλνπο ή
ππαιιήινπο.
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Εικόνα 2. Τθλεργαςία.
Πθγι: www.co.fresno.ca.us

Ο φξνο «ηειεξγαζία» επηλνήζεθε αξρηθά ην 1973 απφ ηνλ Jack Nilles, ν νπνίνο φξηζε ηελ
ηειεξγαζία σο κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
ππνθαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηαμίδηα.
Έλαο αθφκε νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί ζχκθσλα κε ηνπο Gil E. Gordon, Mike Gray, θαη Noel
Hodson νη νπνίνη έγξαςαλ ην βηβιίν «Teleworking explained» (1993): «Η ηειεξγαζία είλαη έλαο
επέιηθηνο ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ
εξγαδόκελνπ ζην ρώξν εξγαζίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπ. Η εθαξκνγή ηεο
ηειεξγαζίαο πξνϋπνζέηεη ηελ ηαθηηθή ρξήζε ηερληθώλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ
θαη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ (π.ρ. ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζε δίθηπν) αιιά θαη άιισλ πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ».
Δπίζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηνλ εμήο νξηζκφ: «Η ηειεξγαζία είλαη κηα κέζνδνο
νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ρξόλνπ
εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ρώξσλ όπνπ
παξαδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ελώ ε ίδηα ε εξγαζία εθηειείηαη κε ηε ρξήζε
πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-ππεξεζηώλ όπσο ISDN,
θσλεηηθό mail, ηειεδηάζθεςε, θηλεηή ηειεθσλία, εθηξνπή θιήζεσλ θ.ά.»
Έλαο αθφκε νξηζκφο αλαθέξεη φηη κε ηνλ φξν ηειεξγαζία ελλνείηαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ,
ζηηο νπνίεο ν θπζηθόο ρώξνο εξγαζίαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε ρξήζε ησλ
ηειεπηθνηλσληώλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. Πιένλ
ν ρώξνο δελ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία κίαο εηαηξείαο ή γεληθόηεξα
νξγαληζκνύ. Κάζε νξγαληζκόο κπνξεί λα αλαπηύμεη έλα δίθηπν ζπλεξγαζηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αλαπηύζζνληαο έηζη όξνπο όπσο: «δηθηπαθή εξγαζία», «εξγαζία ρσξίο
γξαθείν». Η ηειεξγαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζην πιαίζην ηεο εμαξηεκέλεο ή
αλεμάξηεηεο εξγαζίαο είηε νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαζέζηκεο κνξθήο, πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ
ζπλδπαζκνύ ρξήζε πιεξνθνξηθήο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη άιισλ πνιπκέζσλ. Η εξγαζία εμ
απνζηάζεσο ή ε εξγαζία από ηελ νηθία ελόο εξγαδόκελνπ πξνϋπήξρε, απηό πνπ θάλεη ηελ
ηειεξγαζία λα μερσξίδεη είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Κπξίαξρν δηαθνξνπνηεηηθό ζηνηρείν
δειαδή απνηειεί ε ρξήζε ηειεπηθνηλσληώλ, ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, fax, θ.α. ζε αληίζεζε κε
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ηηο πεξηπηώζεηο θαηαζθεπήο αγαζώλ όπσο επίπισλ, πθαζκάησλ θ.α. δειαδή ζηελ παξαδνζηαθή
ρεηξνηερλία (Μήιηνπ θαη Πνκπφξηζεο, 2004).
Ο νξηζκφο αθέζεθε ζθφπηκα επξχο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηειεξγαζίαο.
Μηα έθζεζε ηνπ 2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο
θαη Δξγαζίαο (Eurofound), κε ηίηιν Telework in the European Union, ζεκεηψλεη φηη παξακέλεη
αλνηρηφ ζε ζπδήηεζε γηα ηνπο θνξείο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηα θξάηε κέιε πνηνο ηχπνο
ηειεξγαζίαο πιεξνί απηά ηα θξηηήξηα θαη, εηδηθφηεξα, ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθέξεηαη ν
φξνο «ηαθηηθή βάζε», θαζψο ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη εμίζνπ ηελ εξγαζία καθξηά απφ ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα ή αθφκε θαη κία εκέξα ηελ εβδνκάδα,
εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά. Απηφο ν νξηζκφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπκθσλίαο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ ή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ άιια θξάηε κέιε έρνπλ
δεκηνπξγήζεη πην αθξηβείο, δηθνχο ηνπο, νξηζκνχο, επεθηείλνληαο ή θαηαξγψληαο νξηζκέλα απφ
ηα θξηηήξηα ζηνλ νξηζκφ ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ.
Ζ πκθσλία Πιαίζην ηεο ΔΔ δελ είλαη θαζφινπ δεζκεπηηθή γηα ηνλ ηφπν ηεο ηειεξγαζίαο, αιιά
απαηηεί λα πεξηιακβάλεηαη επίζεκα ν ηξφπνο ηειεξγαζίαο ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο ελφο
εξγαδνκέλνπ. Απαηηεί επίζεο έλαλ βαζκφ θαλνληθφηεηαο σο πξνο ην πφζν ζπρλά
πξαγκαηνπνηείηαη απηή.
Ζ Απζηξαιηαλή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Σειεξγαζίαο (ATAC) πηνζεηεί κηα αθφκε επξχηεξε
πξνζέγγηζε ζηελ ηειεξγαζία, δηεπθξηλίδνληαο φηη ε ηειεξγαζία είλαη «κηα κνξθή επέιηθηεο
εξγαζίαο, ε νπνία επηηξέπεηαη από ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) θαη
πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ελόο παξαδνζηαθνύ πεξηβάιινληνο γξαθείνπ». Ζ βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε ηεο ηειεξγαζίαο ηεο ATAC θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθνί κειεηεηέο
νξίδνπλ ηνλ φξν ζεκεηψλεη φηη νξηζκέλνη απαηηνχλ κηα νξηζκέλε θαλνληθφηεηα ηεο ηειεξγαζίαο
θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Άιια ήηαλ εχινγα επηηαθηηθή, απαηηψληαο ηελ ηειεξγαζία
απφ ακεηβφκελνπο ππαιιήινπο απφ ην ζπίηη ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα ηελ εβδνκάδα,
ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο γηα λα γίλεη απηφ, ελψ άιινη πάιη ζεσξνχζαλ ην
ζπίηη σο ηε ζπλήζε ηνπνζεζία γηα ηειεξγαζία, αιιά φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη απφ άιιεο
ηνπνζεζίεο.
Κάπνηνη άιινη αλαιπηέο, φπσο ν Gschwind, πεξηγξάθνπλ ηελ ηειεξγαζία σο έλαλ ηξφπν
εξγαζίαο πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηηο
θαηλνηνκίεο θαη ην δηαδίθηπν (5G θηι). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη Messenger θαη Gschwind
(2016) ζεσξνχλ φηη ε ηειεξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα εμέιημεο, ην αξρηθφ επίπεδν
νλνκάδεηαη Home Office, ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη ην Mobile Office θαη ηειεπηαίν ην Virtual Office.
Σν Home Office αθνξά ηελ πξψηε γεληά ηειεξγαζίαο θαη νπζηαζηηθά ζρεηίδεηαη κε ηελ επνρή
φπνπ ην κέγεζνο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα ηειέθσλα δελ επέηξεπαλ νπζηαζηηθά ηελ ζπλερή
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κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο. Απηή ε πξψηε γεληά εθηείλεηαη ηηο
δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 θαη ηα γεσγξαθηθά ηνπ φξηα πεξηνξίδνληαη ζηηο ΖΠΑ φπνπ
ππήξρε πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ θαζψο θαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε.
Οη Messenger θαη Gschwind επηζεκαίλνπλ ηε δπζθνιία δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηεο πξψηεο γεληάο
ηειεξγαζίαο κε ηε δεχηεξε, ην Mobile Office. Ζ δεχηεξε γεληά ηειεξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ
δηεχξπλζε ηεο ηειεξγαζίαο ζε άιιεο ρψξεο θαη ζε δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο αιιά
θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Πιένλ, ζηελ δεχηεξε γεληά ηειεξγαζίαο ν
εξγαδφκελνο κπνξεί λα πινπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ απφ αξθεηά πεξηζζφηεξα κέξε κε ηελ
δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ζ ηξίηε γεληά ηειεξγαζίαο, ην Virtual Office, ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο
πιεηνςεθίαο ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη κε ηηο ηεξάζηηεο ηαρχηεηεο, πνπ ζπλερψο απμάλνληαη (πρ.
5G).

Εικόνα 3. Τθλεργαςία από παντοφ.
Πεγή: www.pemptousia.gr

1.5.

Παρϊγοντεσ που καθόριςαν τον οριςμό τησ Σηλεργαςύασ

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη έμη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηνλ νξηζκφ ηεο ηειεξγαζίαο ψζηε
λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο θαη λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη φζν γίλεηαη νξζφηεξα.
1. Αλαινγία: Μεξηθήο-Πιήξνπο απαζρφιεζεο:
 Σειεξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο: εθηεινχλ πεξηνδηθά εξγαζίεο εθηφο ηεο έδξαο
ηεο επηρείξεζεο/ εηαηξείαο.
 Σειεξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο: ζπλήζσο εθηεινχλ ηηο πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο εξγαζίαο εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο/ εηαηξείαο.
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2. Σνπνζεζία: ηαζεξή- Κηλεηή:
 ηαζεξή ηνπνζεζία: ν εξγαδφκελνο εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ απφ έλα ρψξν εθηφο ηεο
έδξαο ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο ην ζπίηη ηνπ.
 Κηλεηή ηνπνζεζία: ν εξγαδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ απφ
πνιιαπινχο ρψξνπο εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο.
3. Πξφγξακκα ηειεξγαζίαο: ηαζεξφ- Δπέιηθην:
 ηαζεξφ πξφγξακκα: ν εξγαδφκελνο έρεη θαζνξίζεη εμ’ αξρήο πνηεο κέξεο ή ψξεο ζα
εξγαζηεί εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ.
 Δπέιηθην πξφγξακκα: ν εξγαδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη ηηο εξγαζίεο
εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ ρσξίο λα έρεη ηνπ επηβάιιεη ν πξντζηάκελνο ή ν
εξγνδφηεο απζηεξέο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο σο πξνο ηελ εκέξα ή ηηο ψξεο.
4. πλεξγαζία: πάληα- πρλή/ Σαθηηθή:
 πάληα ζπλεξγαζία: νη εξγαδφκελνη δελ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα
νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο.
 Σαθηηθή ζπλεξγαζία: νη εξγαδφκελνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα πινπνηήζνπλ
ην ηελ εξγαζία ηνπο.
5. πγρξνληζκφο: εηξηαθφο- Σαπηφρξνλνο:
 εηξηαθφο πγρξνληζκφο: νη αιιεινεμαξηψκελνο εξγαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνρσξνχλ
δηαδνρηθά (πρ email, fax)
 Σαπηφρξνλνο πγρξνληζκφο: νη αιιεινεμαξηψκελεο εξγαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ
πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα (πρ ηειεδηάζθεςε).
6. Απηνλνκία: Υακειή- Τςειή:
 Υακειή απηνλνκία: Γειαδή νη εξγαδφκελνη δελ επηιέγνπλ νη ίδηνη ή επηιέγνπλ ζπάληα
αλ, πφηε θαη πσο ζα εξγαζηνχλ απφ απφζηαζε.
 Τςειή απηνλνκία: Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ κφλνη ηνπο ή
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλ, πφηε θαη πσο ζα εξγαζηνχλ απφ απφζηαζε.
Παξαπάλσ αλαιχζεθαλ νη έμη (6) παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηειεξγαζία. Όκσο,
δεδνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο φηη ε ηειεξγαζία δηαθέξεη σο πξνο απηέο απηνχο ηνπο έμη
παξάγνληεο, είλαη δπλαηφ λα νξηζηεί σο ηειεξγαδφκελνο νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ΣΠΔ εθηφο ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κήλα γηα λα
εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ.
Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηνί εξγαδφκελνη νη νπνίνη δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο
ηειεξγαδφκελν ελψ αλαγλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ εξγάδνληαη απφ
«απφζηαζε». Δληνχηνηο, ε ηειεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη κε ηφζν πνιχπιεπξν ηξφπν γηα ηελ
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θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ψζηε ππάξρεη έλαο αξηζκφο
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δηεπζεηήζεσλ ηειεξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε πνηθίισλ νξγαλσηηθψλ θαη
αηνκηθψλ απαηηήζεσλ.

Εικόνα 4. Μζρθ τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: gr.dreamstime.com

1.6.

Εύδη και Μορφϋσ τηλεργαςύασ

Ζ ηειεξγαζία ηαμηλνκείηαη ζε 5 θαηεγνξίεο (Gray et. Al., 1993):
1. Σελ πνιχ-ηνπνζεζηαθή ηειεξγαζία
Απηή ε κνξθή ηειεξγαζίαο ζεκαίλεη φηη ν ππάιιεινο νξηζκέλεο θνξέο βξίζθεηαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε (θπζηθή παξνπζία) γηα ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη
νξηζκέλεο θνξέο θαη ηεο εξγαζίαο ζε θάπνην άιιν ρψξν επηινγήο ηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο,
ν δεπηεξεχνλ ρψξνο είλαη ην ζπίηη, ρσξίο σζηφζν λα είλαη δεζκεπηηθφ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα
επηινγήο.
2. Σειε-νηθηαθή εξγαζία
Σελ ηειεξγαζία ζην ζπίηη, ε νπνία αθνξά εξγαζία απνθιεηζηηθά απφ ην ζπίηη. Απηνχ ηνπ είδνπο
ε ηειεξγαζία αθνξά ζπλήζσο εξγαδφκελνπο ρσξίο πςειή εμεηδίθεπζε θαη άηνκα πνπ ιφγσ
νξηζκέλσλ δπζθνιηψλ (πρ πξφβιεκα πγείαο) ή ζπγθπξηψλ (πρ γνλείο κε λενγέλλεηα)
δπζθνιεχνληαη λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία πνπ ζα απαηηεί κεηαθίλεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.
3. Διεχζεξε ηειεξγαζία
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηειεξγαζίαο ε εξγαζία είλαη απφ ην ζπίηη. Ζ δηαθνξά κε ηελ ηειενηθηαθή εξγαζία είλαη φηη έρεη ειεχζεξν/ επέιηθην σξάξην θαη φηη κπνξεί λα απαζρνιείηαη ν
ηειεξγαδφκελνο ζε παξαπάλσ απφ έλαλ εξγνδφηε.
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4. Κηλεηή ηειεξγαζία
Ζ θηλεηή ηειεξγαζία αθνξά ηελ επέθηαζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ θηλνχκελεο εξγαζίαο. Ζ
ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ε εμέιημε ησλ θνξεηψλ ηερλνινγηψλ
(laptops,θηλεηά ηειέθσλα, εθαξκνγέο ζθάλεξ, αθνπζηηθά θ.α.) έρνπλ δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζε
έλα κεγάιν πνζνζηφ εξγαζηψλ, αθφκα θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ, λα πινπνηνχληαη
θπξηνιεθηηθά ελψ ν εξγαδφκελνο είλαη ελ θηλήζεη.
5. Μεηαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο back-office (ηειε-θέληξα, ηειε-αγξνηθίεο)
Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ηειεξγαζίαο ιακβάλεη ρψξα ζε ρψξνπο γξαθείσλ πνπ είλαη
απνκαθξπζκέλα ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνξά εξγαζία
αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ ηελ βάζε ηεο εηαηξείαο. Σα θέληξα απηά ιεηηνπξγνχλ ππφ
ηελ επνπηεία ηνπ πξντζηακέλνπ πνπ βξίζθεηαη κφληκα ζε απφζηαζε. Παξφια απηά, απηνχ ηνπ
είδνπο ε ηειεξγαζία θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο: έιιεηςε
πξννπηηθψλ εμέιημεο, πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ (Huws, 1997).

Εικόνα 5. Επικοινωνία τθλεργαηόμενων.
Πεγή: www.onlarissa.gr

ρεηηθά κε ηηο κνξθέο ηεο ηειεξγαζίαο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηειεξγαζία δελ ζεκαίλεη
απνθιεηζηηθά εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ απφ ην ζπίηη, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα
ηειεξγαζία φιεο εθείλεο νη ηνπνζεζίεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξγαδφκελν λα εξγαζηεί
καθξηά απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ηειεξγαζία δηαθξίλεηαη ζηηο
εμήο κνξθέο (Gray et. Al. ,1993):


Κέληξα ηειεξγαζίαο (Telework Centres)

Σα θέληξα ηειεξγαζίαο: απνηεινχλ άξηζηα νξγαλσκέλνη ρψξνη κε ηε κνξθή γξαθείσλ πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη απηναπαζρνινχκελνπο θαζψο
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θαη απφ κηζζσηνχο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ή αθφκα θαη απφ ππαιιήινπο ηεο ίδηαο εηαηξείαο
ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ή απφ ππαιιήινπο ηεο ίδηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη φκσο αλήθνπλ
ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εξγαζίαο. ηα θέληξα απηά ππάξρεη θάπνην θφζηνο κίζζσζεο. Οη
εξγαδφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθφ ππνινγηζηηθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ, ελψ ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη αθφκε θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Σα βαζηθά
πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ θέληξσλ ζε ζρέζε κε ηα γξαθεία κηαο εηαηξείαο είλαη φηη ζπλήζσο
βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ (πρ ζηελ ίδηα γεηηνληά) θαη
επίζεο φηη δελ αλήθνπλ ζε θάπνηνλ θαη είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.


Ννκαδηθή ηειεξγαζία (Nomadic Teleworking)

Οη απνθαινχκελνη «λνκάδεο ηειεξγαδφκελνη» είλαη κεηαθηλνχκελνη, ρσξίο ζηαζεξή βάζε θαη
σξάξην εξγαζίαο. Ζ ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηειεξγαδφκελσλ λα εξγάδνληαη απφ νπνπδήπνηε αξθεί λα
κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο (πρ πξφζβαζε ζε πξίδα θαη δηαδίθηπν). Ζ
λνκαδηθή ηειεξγαζία αλαθέξεηαη θπξίσο ζε επαγγέικαηα πνπ απφ ηελ θχζε ηνπο δελ απαηηνχλ
λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηελ εξγαζία, νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηέηνησλ επαγγεικάησλ
είλαη, νη αληηπξφζσπνη πσιήζεσλ, επηζεσξεηέο θαη αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Ζ
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα ζηελ εηαηξεία ηεο θαζψο
βξίζθνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηα ζεκεία πνπ «πξέπεη» θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεηνχ
εμνπιηζκνχ (tablets, θηλεηά ηειέθσλα θηι) βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηα θεληξηθά
γξαθεία.


Σειε-νηθίεο (Telecottages)

Σα telecottages είλαη κηα κνξθή ηειεθέληξσλ πνπ φκσο είλαη ζπλήζσο εγθαηεζηεκέλα ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηειεξγαζίαο μεθίλεζε απφ ηελ θαλδηλαβία
θαη γχξσ ζην 1980 θαη πιένλ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηελ Δπξψπε. Δθφζνλ αλαθεξφκαζηε
γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη ρψξνη δελ είλαη θαη νη πιένλ
εμειηγκέλνη. Οη ηειε-νηθίεο ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη ζε παιηά θηίξηα, μχιηλα ζπίηηα, ζε πξψελ
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε δηάθνξα αθφκε θηίξηα ηεο ππαίζξνπ. Οη ρψξνη απηνί εμνπιίδνληαη
ζηελ ζπλέρεηα κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηειεξγαζίαο ζπκβάιιεη ηα
κέγηζηα ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο νη λένη ησλ
πεξηνρψλ απηψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, νη
εξγαδφκελνη θαη νη θάηνηθνη ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ εθπαηδεχνληαη ζηελ ηειεξγαζία θαη ζηελ
ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. ηε ζπλέρεηα, ε πξφζβαζε ζε πξνεγκέλε
ηερλνινγία θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο λα εληζρπζνχλ.
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Σειε-ρσξηά (Σelevillages)

Σα ηειε-ρσξηά νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηελ εμέιημε ή θαιχηεξα ηελ δηεχξπλζε ηεο παξαπάλσ
θαηεγνξίαο. Οπζηαζηηθά αθνξά ηελ εμειηγκέλε κνξθή ησλ ηειε-ζπηηηψλ θαη απαξηίδνληαη απφ
ηερλνινγηθά εμνπιηζκέλεο ηειε-νηθίεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ έλα ρσξηφ
κε πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ εμέιημε θαη ε θπξηαξρία απηήο ηεο
θαηεγνξίαο μεθίλεζε ηηο αξρέο ηνπ 1980 θαη κέρξη ζήκεξα ππήξμε ξαγδαία κε απνηέιεζκα
ζήκεξα λα ππάξρνπλ πάλσ απφ 500 telecottages ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ
ηειε-ρσξηψλ είλαη λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ φπνπ ππάξρνπλ απηά ηα «ρσξηά» θαη
νη ηξφπνη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη νη ηξεηο (3) ηξφπνη πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ
πξνεγνχκελε θαηεγνξία.


Δξγαζία κε έδξα ηελ νηθία (Homebased Teleworking)

Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν είδνο ηειεξγαζίαο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ίζσο έπξεπε λα αλαιπζεί
πξψην ζηελ ιίζηα. Ζ εξγαζία απηνχ ηνπ είδνπο πινπνηείηαη κε έδξα ην ζπίηη (είηε απνθιεηζηηθά,
είηε ζε ηαθηηθή βάζε). Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο πξέπεη λα απνηειεί ή λα
κεηαηξαπεί ζε έλα ηππηθφ γξαθείν θαη λα εμνπιηζηεί θαηάιιεια κε φια ηα απαηηνχκελα κέζα
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη
ν θαηάιιεινο ηερλνινγηθφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο φπσο ππνινγηζηήο (laptop, tablet
θηι), ηειέθσλν, κεράλεκα ζάξσζεο εγγξάθσλ θαη πνιχ θαιή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.

Εικόνα 6. Τθλεργαςία από το κρεβάτι
Πθγι: www.onlarissa.gr

Απηή ε κνξθή πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε γξαθείνπ ην νπνίν βξίζθεηαη γεσγξαθηθά καθξηά απφ
ηελ βάζε ηεο εηαηξείαο θαη ηα ππφινηπα γξαθεία ηεο. Οη ηειεξγαδφκελνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη. Δπίζεο, νη ηειεξγαδφκελνη,
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ζε απηή ηελ κνξθή ηειεξγαζίαο, είλαη ζπλήζσο ππάιιεινη πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εξγαζία ηνπο κε ηειεξγαζία, δελ είλαη δειαδή επηινγή αιιά αλαγθαία
ιχζε. Δπηπιένλ, νη ηειεξγαδφκελνη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνηεινχλ νκάδα ζηήξημεο γηα ηα
θεληξηθά γξαθεία κε εξγαζία πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
εηαηξείαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο. Σέινο, ηα ζπγθεθξηκέλα γξαθεία πξέπεη λα είλαη πιήξσο
εμνπιηζκέλα κε ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, λα παξέρνπλ ζηνπο ηειεξγαδφκελνπο
άξηζηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο.

Εικόνα 7. Πατζρασ ςε Τθλεργαςία.
Πθγι: www.rand.org



Γηάζπαξηε ηειεξγαζία (offshore teleworking)

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εξγαζίαο είλαη ιίγν δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ κνξθή πνπ
παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. Αθνξά ηελ δεκηνπξγία γξαθείσλ αλά ηνλ θφζκν, αλάινγα ηηο
απαηηήζεηο θαη ρψξν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Με απηή ηελ κνξθή εξγαζίαο νη
ππάιιεινη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, κεηαθηλνχληαη αξθεηά αθφκε θαη ζε ρψξεο αλά ηελ
πθήιην αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ ηειεξγαζία απηήο ηεο κνξθήο εθαξκφζηεθε γηα
πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.


Οκαδηθή εξγαζία απφ απφζηαζε

Απηή ε κνξθή ηειεξγαζίαο είλαη αθξηβψο απηφ πνπ αλαθέξεη ν ηίηινο. Αθνξά κηα νκάδα
εξγαδνκέλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα
θέξνπλ ζε πέξαο απφ θνηλνχ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ηειεταηξηθή, ε
ηειεθπαίδεπζε θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
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Tειε-ππεξεζίεο (Tele-Services)

Αθνξά εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ζε κηα εηαηξεία ή έλαλ νξγαληζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε ηερληθή ππνζηήξημε θ.α..


Σα δνξπθνξηθά θέληξα

Πεξηιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο φπνπ εξγάδνληαη ππάιιεινη απφ ηνλ ίδην νξγαληζκφ θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλα, ζπλήζσο, ζε πξνάζηηα κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ.


Telecommuting

Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο αλαθέξεηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
εξγάδνληαη είηε απφ ην γξαθείν είηε απφ απφζηαζε, ζπλήζσο απφ ην ζπίηη ηνπο.

2. Πλεονεκτόματα και Μειονεκτόματα τησ τηλεργαςύασ
ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο θαζψο
θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο. Χο λέα κνξθή νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Με ηελ ηειεξγαζία νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο- επαγγέικαηα θαηαξγνχληαη
ή αλαδηακνξθψλνληαη ξηδηθά, δεκηνπξγνχληαη θαη λέεο εηδηθφηεηεο, ελψ παξάιιεια αιιάδνπλ
θαη νη ζρέζεηο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία εξγνδφηε/εξγαδνκέλνπ. Απφ ηελ κία πιεπξά, ε
ηειεξγαζία δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσλίαο, ελψ απφ ηελ άιιε θαηαξγεί ζεκαληηθφ αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο απαμηψλνληαο
παξαδνζηαθέο εηδηθφηεηεο. Μεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζηαδηαθά βξίζθνληαη
εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο νη δεμηφηεηεο ηνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα δεηνχκελα ηεο λέαο
επνρήο. Σαπηφρξνλα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ε ζρέζε εξγαδφκελνπ θαη επηρείξεζεο θαζψο
θαη νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Αξρηθά, αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα νθέιε
γηα ηνλ εξγαδφκελν, γηα ηνλ εξγνδφηε αιιά αθφκε θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Καη ζηε ζπλέρεηα, απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη δπζθνιίεο θαη ε πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Αξρηθά, ζα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη έπεηηα ηα
κεηνλεθηήκαηα.
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Εικόνα 8. Η τθλεργαςία δείχνει τον δρόμο.
Πθγι: hrdailyadvisor.blr.com

2.1.

Πλεονεκτόματα για τουσ εργαζομϋνουσ

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Απηή
ε ηερλνινγηθή εμέιημε δεκηνπξγεί «επθαηξίεο» γηα ηελ «εμάπισζε» ηεο ηειεξγαζίαο ζε
δηάθνξνπο θιάδνπο κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο λα είλαη πνιιά θαη πνίθηια. Παξαθάησ ζα
αλαθεξζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ.
Αξρηθά, κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο κεηψλνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο θαη απφ ηνλ
ρψξν εξγαζία ηνπο αθνχ κε ηελ ηειεξγαζία εξγάδνληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηελ νηθία ηνπο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ κεηαθηλήζεσλ,
εηδηθά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Δπηπιένλ, απηφ σθειεί θαη ηνπο πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη
θαζνδφλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαζψο ε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα κέζα καδηθήο
κεηαθίλεζεο είλαη κεησκέλε επεηδή έλα κέξνο εξγαδνκέλσλ δελ κεηαθηλείηαη. Βέβαηα, δελ
γίλεηαη λα κελ αλαθεξζεί φηη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνλ κεηαθηλήζεσλ, άξα θαη ηελ κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, ν ηειεξγαδφκελνο εμνηθνλνκεί θαη ρξήκαηα πέξα απφ ρξφλν. Σέινο, ε
επηρείξεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηειεξγαζία αθήλεη θαη έλα ζεηηθφ απνηχπσκα ζην πεξηβάιινλ
θαζψο κε ηελ κείσζε θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε πξνζηαζία ηνπ.
Ο εξγαδφκελνο κε ηελ ηειεξγαζία έρεη θαη άιια νηθνλνκηθά νθέιε πέξα απφ ηα έμνδα ησλ
θαπζίκσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Με ηελ ηειεξγαζία ν εξγαδφκελνο εμνηθνλνκεί
νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηελ επαγγεικαηηθή έλδπζε ελψ ζε πεξηπηψζεηο γνλέσλ κεηψλνληαη θαη
ηα έμνδα γηα ηελ θχιαμε ησλ παηδηψλ.
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Γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν γνλέα, είηε κεηέξα είηε παηέξα, ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θχιαμε
ησλ παηδηψλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αιιά δελ ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε
πνπ ιακβάλεη ν γνλέαο φηαλ έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηελ απνθιεηζηηθή θξνληίδα ησλ παηδηψλ
ηνπ, αθφκα θαη αλ είλαη γηα κεξηθέο ή ζπγθεθξηκέλεο κέξεο. Δηδηθά γηα ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο
(θαιψο ή θαθψο ζηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά ε κεηέξα αλαιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα θαζήθνληα
γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ) ε επηινγή λα εξγαζηνχλ κε πιήξεο ή κεησκέλν σξάξην κε
ηειεξγαζία απνηειεί κηα αλάζα γηα απηέο.
Ο ηειεξγαδφκελνο κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο έρεη κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη επειημία. Γειαδή, έρεη
ηελ δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζεη ν ίδηνο ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ ηνπ
θαζεθφλησλ, θαζψο εξγάδεηαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο επειημίαο
πνπ δηέπεη ηνλ εξγαδφκελν φηαλ είλαη ζε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο, γίλεηαη πην απνδνηηθφο θαζψο
θαηαλέκεη ηνλ ρξφλν εξγαζηψλ ηνπ φπσο θξίλεη απηφο φηη ηνλ εμππεξεηεί. Δπηπιένλ, έρεη ηελ
επρέξεηα λα πινπνηεί ηηο εξγαζίεο ηνπ εθείλεο ηηο ψξεο πνπ θξίλεη φηη είλαη απνδνηηθφηεξνο κε
απνηέιεζκα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. ε απηφ ηνλ θνκκάηη αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε
ειεπζεξία δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγεί κηα ηθαλνπνίεζε πνπ θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο
ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηειεξγαδφκελνπ.
Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ηειεξγαδφκελνπ λα θαζνξίδεη ηνλ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ιεηηνπξγεί ζεηηθά θαη ζε έλαλ αθφκε ηνκέα. Απηφο ν ηνκέαο είλαη ε πξνζσπηθή/ θνηλσληθή ηνπ
δσή θαζψο κε ηελ επρέξεηα ηνπ ρξφλνπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαθαηαλείκεη ηνλ ρξφλν ηνπ
κεηαμχ εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο δσήο θαη λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζηνπο δχν
ηνκείο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεξγαζίαο ν εξγαδφκελνο δελ πθίζηαηαη ζηελφ έιεγρν θαη ηελ φπνηα
πίεζε απφ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε. Σν παξαπάλσ γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ε ηειεξγαζία
ιακβάλεη ρψξα ζε πεξηβάιινλ νηθείν γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν απνβάιιεη αηζζεηά ην εξγαζηαθφ
άγρνο. Ζ κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζπκβάιιεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ.
Έλα αθφκε φθεινο γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν είλαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη
νξηζκέλεο «εμσηεξηθέο» εξγαζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ αδεηψλ ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα, γηα λα κεηαβεί έλαο εξγαδφκελνο ζηνλ θνξέα αζθάιηζεο ηνπ ψζηε λα ιχζεη έλα
πξνζσπηθφ δήηεκα ζα έπξεπε λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα ελψ κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο δελ απαηηείηαη
ε ρνξήγεζε άδεηαο.
Δπηπιένλ, νη ηειεξγαδφκελνη απνθεχγνπλ ηηο πξνζηξηβέο είηε κε ζπλαδέιθνπο είηε κε πειάηεο.
Αιιά αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ ε απφζηαζε θαη ν ρξφλνο δηαρείξηζεο ηεο αληίδξαζεο ηνπ
ηειεξγαδφκελνπ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο πειάηεο δεκηνπξγεί
έληαζε ή έρεη παξάπνλα γηα θάπνην ιάζνο, ν ηειεξγαδφκελνο έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα
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δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί (απάληεζε κέζσ email ή ηειεθσληθά θαη φρη
θαη’ ίδηαλ).
Ζ ηειεξγαζία απνηειεί κηα ηεξάζηηα επθαηξία ζε θαηνίθνπο ηεο επαξρίαο θαη ησλ δπζπξφζηησλ
πεξηνρψλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο λα εξγαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο
πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έπξεπε λα «μεληηεπηνχλ» απφ ηηο ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο.
Δπνκέλσο, ε ηειεξγαζία βάδεη «θξέλν» ζηελ αζηηθνπνίεζε πνπ ζηαδηαθά έρεη απνηειέζεη
πξφβιεκα ζηηο θπβεξλήζεηο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεξγαζίαο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ εξγαζία ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
απνηειεί δηαρξνληθά «πνλνθέθαιν» γηα ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ε ηειεξγαζία απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Με ηελ ηειεξγαζία άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο, άηνκα κε δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο θαη δηάθνξεο άιιεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο
εξγάδνληαη θαλνληθά απφ ην ζπίηη ηνπο κε άλεζε θαη αζθάιεηα.
Σέινο, έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ε ηειεξγαζία είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ ηερλνινγία. Ζ ηερλνινγία
παξνπζηάδεη αικαηψδε εμέιημε θαη απηφ επεξεάδεη θαη ηνπο ηειεξγαδφκελνπο. Οη
ηειεξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη θαη εμειίζζνληαη δηαξθψο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
κειινληηθέο απαηηήζεηο.
2.2.

Πλεονεκτόματα για την εταιρεύα

Δθηφο απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ηειεξγαζία ζηνλ εξγαδφκελν, ππάξρνπλ θαη ζεηηθά γηα
ηελ εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη ηελ ηειεξγαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο. Αλ θαη ηα νθέιε δελ είλαη
ηφζα πνιιά φζα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, δελ είλαη ζίγνπξα ακειεηέα. Αξθεηά ζπκβάιινπλ θαη
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηειεξγαζία.
Αξρηθά, κε ηελ ηειεξγαζία ν εξγνδφηεο δελ εζηηάδεη ζηελ θπζηθή παξνπζία (π.ρ. θάξηα
παξνπζίαο) αιιά ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη φρη ε θπζηθή παξνπζία.
Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ε ηειεξγαζία γηα ηελ εθάζηνηε εηαηξεία είλαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο πνπ νδεγεί θαη απηή ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ
εξγαζία ησλ ηειεξγαδφκελσλ.
Με ηελ ηειεξγαζία ππάξρεη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη
ππνςήθησλ θαζψο ε αγνξά εξγαζίαο δηεπξχλεηαη. Με ηελ ηειεξγαζία ππάξρνπλ ππνςήθηνη λένη
ππάιιεινη νη νπνίνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ νπνπδήπνηε, αθφκα θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Απηφ
δεκηνπξγεί έλαλ πγηή αληαγσληζκφ θαη βειηηψλεη ην επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ.
ηελ παξαπάλσ παξάκεηξν εληάζζνληαη θαη άηνκα κε αξθεηά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ
αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ εξγαζία εμαηηίαο ησλ

29

Σζατζιμάκησ Νεκτάριοσ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ»

κεηαθηλήζεσλ. Ζ κεηαθίλεζε δελ αθνξά ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε αιιά ηηο δπζθνιίεο
πξφζβαζεο θαζψο αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Ζ ηειεξγαζία
ιχλεη ην πξφβιεκα κεηαθίλεζεο ηνπο θαη ηνπο «θέξλεη» ζηελ δνπιεηά απφ ην γξαθείν ηνπ
ζπηηηνχ ηνπο ελψ παξάιιεια ε εηαηξεία εμαζθαιίδεη αμηφπηζην πξνζσπηθφ θαη πξνβάιιεη ηελ
θνηλσληθή ηεο επαηζζεζία. Ζ εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη ηειεξγαζία βειηηψλεη ηελ «εηθφλα» ηεο
θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη φρη κφλν θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιεη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ε ηειεξγαζία επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνβνιή ηεο ζηελ
θνηλσλία ηφζν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ηεο επαηζζεζία.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηψλνληαη παξάιιεια κε ηα νηθνλνκηθά έμνδα, ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε κείσζε ησλ εμφδσλ ππεξσξηψλ. Όηαλ ν εξγαδφκελνο εξγάδεηαη απφ ην ζπίηη
είλαη πην δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο ψξεο ππεξσξίαο πνπ απηφο παξέρεη, θαζψο
είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ πσο ζα δηαλείκεη ην σξάξην ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο κεηψλεηαη επίζεο θαη κε ηελ απαίηεζε ιηγφηεξσλ ρψξσλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο. Γειαδή, φηαλ νη επηρεηξήζεηο/ εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ ζε κφληκε βάζε κε θαζεζηψο
ηειεξγαζίαο γηα έλα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηψλνληαη ηα έμνδα γηα ελνηθίαζε γξαθείσλ,
βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαζψο θαη έμνδα φπσο ζέξκαλζε θαη ελέξγεηα.
Ζ ηειεξγαζία εμνηθνλνκεί ρξήκαηα εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ζηνπο ηνκείο ησλ πξνζιήςεσλ λένπ
πξνζσπηθνχ, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
ηνπο.
Με ηελ ηειεξγαζία ε εθάζηνηε εηαηξεία βειηηψλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο θαη δηαρεηξίδεηαη
νξζφηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Οπζηαζηηθά βειηηψλεηαη ε
επηθνηλσλία κεηαμχ ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ θαζψο νη ζπλαληήζεηο θαη νη ζπζηάζεηο είλαη
νπζηαζηηθέο θαη ζχληνκεο. ε απηέο ηηο «εμ’ απνζηάζεσο» ζπλαληήζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε
ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο θαη ε εξγαζία ηνπ θαζελφο.
Σέινο, φπσο παξαηεξήζακε θαη εκείο ζηηο πξφζθαηεο θαθνθαηξίεο (Φεβξνπάξηνο 2022), ε
εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηειεξγαζία γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο δελ επεξεάδνληαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη απφ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο.
Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηηο εηαηξείεο πνπ εθάξκνδαλ ηειεξγαζία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη πξηλ
εκθαληζηεί ν Covid-19.
2.3.

Οφϋλη ςτο κοινωνικό ςύνολο

Οη εξγαδφκελνη φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ σθεινχληαη θαζψο κε ηελ ηειεξγαζία
κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα έμνδα κεηαθίλεζε ηνπο. Όκσο, ε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο
ζπκθφξεζεο δελ σθειεί κφλν ηνπο ηειεξγαδφκελνπο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ κείσζε ησλ
κεηαθηλήζεσλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ θαζψο κεηψλνληαη νη εθπνκπέο ξχπσλ. Πέξα
απφ ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πεξηνξίδεηαη, κε ηελ ρξήζε ηεο ηειεξγαζίαο, θαη ε
ερεηηθή ξχπαλζε.

30

Σζατζιμάκησ Νεκτάριοσ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ»

Έλα αθφκε φθεινο γηα ηελ θνηλσλία είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο εξήκσζεο ησλ
αθξηηηθψλ θαη φρη κφλν πεξηνρψλ. Με ηελ ηειεξγαζία φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ίζεο επθαηξίεο
ζηελ απαζρφιεζε θαζψο νη απνζηάζεηο παχνπλ λα πθίζηαληαη. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα
νθέιε ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ ρξεηάδεηαη θαλείο λα εγθαηαιείπεη ηηο ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο γηα
εχξεζε εξγαζίαο. Δπίζεο, ε ηειεξγαζία απνηειεί ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ.
Σέινο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ζηελ αλεξγία θαζψο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο, θπξίσο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ζ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο
νηθνλνκίαο θαη ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ.

Εικόνα 9. Θετικά τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: www.linkedin.com

2.4.

Μειονεκτόματα για τουσ εργαζομϋνουσ

Ζ ηειεξγαζία, φπσο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, έρεη κηα πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ. ε θακία
πεξίπησζε φκσο δελ ππάξρνπλ κφλν νθέιε, ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν θαη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο. Γπζηπρψο ππάξρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Δηδηθά, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ
πθίζηαηαη νξζή ελζσκάησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο εξγαζίαο ζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο
εθάζηνηε εηαηξείαο ή ππεξεζίαο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
κε ηελ κε νξζή ή «πξφρεηξε» εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο.
Τπάξρεη έλα πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή ηελ κνξθή
εξγαζίαο (π.ρ. άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε). Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε, λα γίλεηαη νξζή επηινγή εξγαδνκέλσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ππφ ην θαζεζηψο
ηειεξγαζίαο, ηφζν γηα ηελ δηθή ηνπο επεκεξία θαη ηελ απφδνζε ηνπο φζν θαη γηα λα κπνξέζεη λα
πεηχρεη απηφ ην είδνο εξγαζίαο.
Δπίζεο, ε δηνίθεζε θαη νη αξκφδηνη θνξείο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο νθείινπλ λα δηαρσξίζνπλ
αθφκε θαη ηα ηκήκαηα, ζηα νπνία δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηειεξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, δελ
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γίλεηαη λα εθαξκνζηεί ηειεξγαζία ζε ηκήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο. Όηαλ
δελ ππάξρεη απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε κεηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαζψο νη «ηειεξγαδφκελνη»
δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Απηφ έρεη παξαηεξεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε
δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε
εξγαζηψλ.
Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή ηελ κνξθή εξγαζία θαζψο δελ
δχλαληαη λα πξνκεζεχζνπλ ηνπο εμ’ απνζηάζεσο εξγαδφκελνπο κε ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ. ε απηφ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ
πξντζηακέλσλ ζε απηή ηελ κνξθή εξγαζίαο, πνπ απαηηεί ζχγρξνλν θαη εμειηγκέλν ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ.
Οη εξγαδφκελνη κεξηθέο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα δηαρσξίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή απφ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο δσή φηαλ απηά εμειίζζνληαη παξάιιεια. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε
ηειεξγαζία ιακβάλεη ρψξα απφ ην ζπίηη νη εμσγελήο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ
ηειεξγαδφκελν είλαη πάξα πνιιέο (αλάγθεο ησλ παηδηψλ, απφζπαζε πξνζνρήο, νηθηαθέο
απαηηήζεηο θ.α.). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απηφ νδεγεί ζε ζχγρπζε κε απνηέιεζκα λα
εξγάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ην σξάξην ηνπο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα
ζπκβεί θαη ην αληίζηξνθν, θαη ν ππάιιεινο λα «θαηαιεθζεί» απφ εξγαζηνκαλία.
Πέξα απφ ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ νθείιεη λα παξέρεη ε εηαηξεία πξνο ηνλ
ηειεξγαδφκελν ππάξρεη θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ν ηειεξγαδφκελνο
γηα λα κελ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πγείαο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ν
ηειεξγαδφκελνο δελ θαηέρεη γξαθείν, θαηάιιειε θαξέθια ή θαη ηνλ απαηηνχκελν θσηηζκφ κε
απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη ε πγεία ηνπ (πξνβιήκαηα ζηε κέζε, φξαζε θηι).

Εικόνα 10. Επιπτϊςεισ τθσ Τθλεργαςίασ.
Πεγή: www.efsyn.gr
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Πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ππάξρνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα
ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ ηειεξγαδφκελσλ. Ο ηειεξγαδφκελνο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ θαη κεηά απφ
έλα ρξνληθφ νξίδνληα παξαηεξείηαη ε έιιεηςε αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο πνπ παξαηεξείηαη ζε
έλα γξαθείν κε ζπλαδέιθνπο. Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε θαη θνηλσληθή απνκφλσζε. Απηφ ην θαηλφκελν
παξαηεξείηαη θπξίσο ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ππφ ην θαζεζηψο ηειεξγαζίαο ζε κφληκε βάζε
θαη φρη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη πξνζσξηλά ή παξνδηθά.
Οη εμ’ απνζηάζεσο εξγαδφκελνη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη απνθνκκέλνη απφ ηηο θνηλσληθέο,
πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη άιιεο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη απφ ηα εξγαζηαθά
ζπλδηθάηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπο. Δπίζεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη
θαηαπάηεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, φπσο απιήξσηεο ππεξσξίεο, αλαξξσηηθέο θηι.
Δπηπξνζζέησο, νη ηειεξγαδφκελνη αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπο θαη ηνλ θίλδπλν
αδηθίαο ζε πηζαλή πξναγσγή ή κεηάζεζε παξφηη ζηνπο ηειεξγαδφκελνπο παξαηεξείηαη αχμεζε
ησλ εξγαζηαθψλ επζπλψλ.
Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα είλαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο παξαηεξείηαη δπζθνιία
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππαιιήινπ, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αληίζηνηρε
νξγάλσζε πνπ ππάξρεη ζην ρψξν εξγαζίαο.
Σέινο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κέξνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ νθείιεη λα ρξεκαηνδνηεί ε
επηρείξεζε θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηειεξγαδφκελν. Δδψ λα αλαθεξζεί φηη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δελ ππάξρεη αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηειεξγαδφκελνπ ή
επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο. ε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα ζε πνηνλ αλήθεη ν ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο παξαηεξείηαη αθφκα έλα κεηνλέθηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε
βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ, δεδνκέλα ππάξρεη κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο ε
αληηθαηάζηαζε ή ε επηζθεπή ηνπ, απφ εηδηθφ, είλαη ρξνλνβφξα θαη απαηηεί δηαδηθαζίεο.
2.5.

Μειονεκτόματα για την εργοδοςύα

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηειεξγαζίαο δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηηο
επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο, νθείινπκε λα κειεηήζνπκε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ε
ηειεξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα γηα
ηελ εξγνδνζία.
Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ρξήζε ηεο ηειεξγαζίαο είλαη ε αζθαιήο
κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ «εληφο» ηεο εηαηξείαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε απνζηνιή
ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αθφκε θαη ησλ
απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ απνζηνιή
εγγξάθσλ ελέρεη πάληα ηνλ θίλδπλν λα δηαξξεχζεη κηα πιεξνθνξία είηε απφ έλα ιάζνο (πρ ιάζνο
απνζηνιή ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο) είηε απφ ππνθινπή. Χζηφζν, ε εμέιημε ησλ «ηεηρψλ»
πξνζηαζίαο αιιά θαη ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζηζηνχλ αζθαιέζηεξε ηελ
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κεηαθνξά εγγξάθσλ, θαη δεη εκπηζηεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ε θάζε επηρείξεζε ή ππεξεζία νθείιεη λα
εθπαηδεχεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ πνπ δηαρεηξίδεηαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αιιά λα
ηνπ παξέρεη θαη ην αζθαιέζηεξν ινγηζκηθφ κε ηα απαξαίηεηα «ηείρε» αζθαιείαο.
Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ειάηησκα ηεο ηειεξγαζίαο γηα ηελ εξγνδνζία είλαη ε δπζθνιία επίβιεςεο
θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ηειεξγαδφκελνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, δηαθνξνπνηείηαη ν
παξαδνζηαθφο έιεγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο δελ εξγάδνληαη ζην θπζηθφ ρψξν εξγαζίαο ηνπο
αιιά ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν. Όηαλ ε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν,
ζπλήζσο θαηνηθία, ν έιεγρνο απφ ηνλ εξγνδφηε πξέπεη λα γίλεηαη δηαθξηηηθφηεξα ρσξίο λα ελέρεη
θίλδπλνο παξαβίαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ αζχινπ.
Ζ εμ’ απνζηάζεσο εξγαζία δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. Όια ηα παξαπάλσ κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα αιιά θαη ηελ
δεκηνπξγηθφηεηα θαζψο δελ ππάξρεη ζε ηαθηηθή βάζε αληαιιαγή απφςεσλ. Βέβαηα, κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αληηκεησπίδεηαη απηφ ην
κεηνλέθηεκα κέζσ ησλ ζπρλψλ ηειεδηαζθέςεσλ, ησλ λέσλ εθαξκνγψλ επηθνηλσλίαο θαη
δηαθφξσλ αθφκα κέζσλ γηα ηελ επθνιφηεξε θαη πην άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ
θαη φρη κφλν.
Έλα αθφκε πξαθηηθφ πξφβιεκα είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ ηειεξγαδφκελν. Ζ ηερληθή
ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνλ ηειεξγαδφκελν δελ είλαη ην ίδην άκεζε κε απηή πνπ ζα ιάκβαλε
ζην γξαθείν ηνπ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νξηζκέλεο επηδηνξζψζεηο λα είλαη αξθεηά
ρξνλνβφξεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη έρνπλ αλαπηπρζεί εθαξκνγέο φπνπ ν ηερληθφο κπνξεί λα
απνθηήζεη άκεζα πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηειεξγαδφκελνπ (πρ AnyDesk, TeamViewer)
γηα ηελ επηδηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, φηαλ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ηερληθνχ
ζηνλ ρψξν ηνπ ηειεξγαδφκελνπ ή ην αληίζεην ηφηε ε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.
Σέινο, ππάξρεη αθφκε έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο θαη έρεη
λα θάλεη ηφζν κε ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ νθείιεη
λα παξέρεη ε εηαηξεία πξνο ηνλ ηειεξγαδφκελν. Γηα λα κελ ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο φζνλ
αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ ηειεξγαδφκελνπ απαηηείηαη ε παξνρή πξνο απηφλ κε
πςεινχ θφζηνπο ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε δηαδηθαζία
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ίζσο λα απνηεινχλ θαη ηα «κεγαιχηεξα» εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή
ηεο ηειεξγαζίαο, εηδηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
2.6.

Επιπτώςεισ ςτο κοινωνικό ςύνολο

Με ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο είλαη δπζθνιφηεξε ε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο. Οη
αξκφδηνη θνξείο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα
δηαπηζησζεί φηη ηεξνχλ φινπο ηνπο λφκνπο. ην ίδην πιαίζην, εγθπκνλεί θαη ν θίλδπλνο απψιεηαο
θεθηεκέλσλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαζψο ν εξγνδφηεο ληψζεη πην «αζθαιήο» λα κελ
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θαιχςεη ηηο εξγνδνηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ν ππάιιεινο δελ πξνρσξάεη ζε θαηαγγειία. Με
ιίγα ιφγηα, ελέρεη ιηγφηεξν θίλδπλν γηα ηνλ εξγνδφηε λα κελ δειψλεη ηηο ππεξσξίεο ηνπ
ηειεξγαδφκελνπ ή αθφκε θαη λα κελ ηνπ παξέρεη θαλ αζθάιηζε, θαζψο νη αξκφδηνη θξαηηθνί
θνξείο αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ηελ εξγαζία ππφ κνξθή ηειεξγαζίαο.
Έλαο αθφκε πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο θξαηηθνχο θνξείο έρεη λα θάλεη κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκία καθξνπξφζεζκα. Γειαδή, κε ηελ επξεία αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο πηζαλφηαηα ζα
επεξεαζηνχλ αξλεηηθά δηάθνξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κεησζεί ν ηδίξνο
ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο (θνχξλνη, θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, καγεηξεία θ.α.) θαζψο ν
ηειεξγαδφκελνο δελ ρξεηάδεηαη λα παξαγγείιεη θαθέ ή λα αγνξάζεη θάηη λα θάεη αθνχ
απαζρνιείηαη απφ ην ζπίηη ηνπ. Δπηπιένλ, ζα ππάξρνπλ επηπηψζεηο θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο
φπσο ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, ζηηο αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηψλ,
θαζψο θαη ζηα ζπλεξγεία εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ.
Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηειεξγαζία θαη θξίλεηαη επηβεβιεκέλε
ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο είλαη ν θιάδνο ησλ αθηλήησλ. Με ηελ
εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο, ζε επξεία θιίκαθα, κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα
εξγαζηαθνχο ρψξνπο πνπ απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ.
Σέινο, ππάξρεη κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ
ηειεξγαζία. ε αξθεηέο ππεξεζίεο (πρ ΔΦΚΑ, Πνιενδνκίεο θ.α.) δελ έρεη ππάξμεη ε θαηάιιειε
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε ε παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αιιά θπξίσο δελ
ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ηειεξγαδφκελσλ. Όια απηά δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθψλ
εξγαζηψλ.

Εικόνα 11. Τθλεργαςία και Δθμόςιο.
Πεγή: www.tovima.gr
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3. Σηλεργαςύα και Covid-19
3.1. Σηλεργαςύα πριν και μετϊ την πανδημύα

Ζ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηειεξγαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εμειίμεηο ζηελ
ηερλνινγία θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
εμαηηίαο ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο θαη
εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ παγθφζκηαο θιίκαθαο.
χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΓΟΔ ην παγθφζκην εκπφξην ζε πνζνζηφ 60%-80%
εμππεξεηείηαη κέζσ δηεζλψλ δηθηχσλ παξαγσγήο, ελψ εθηηκάηαη φηη ην 20% ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν αθνξά ζέζε ηειεξγαδφκελνπ. Παξάιιεια, ε κεηάβαζε ζε κηα
δηαξθψο επηηαρπλφκελε ςεθηαθή νηθνλνκία, έρεη σο απνηέιεζκα, ε ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
λα αληαγσλίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, εμαξηάηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Δθηηκάηαη φηη κέρξη λα εκθαληζηεί ν Covid-19, ην 7,9% ηνπ παγθφζκηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή
πεξίπνπ 260 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη εξγαδφηαλ κε ηειεξγαζία ζε κφληκε βάζε. Όζνλ αθνξά
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 2017, νη ηαθηηθά ηειεξγαδφκελνη μεπεξλνχζαλ ην παγθφζκην
πνζνζηφ θαη άγγηδαλ ην 8,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10%
ησλ εξγαδνκέλσλ δνχιεπαλ κεξηθέο θνξέο κε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
Eurostat, κεηαμχ ησλ ρσξψλ- κειψλ ηεο Δ.Δ., ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο
παξαηεξήζεθαλ ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, Φηιαλδία, Γαλία), ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε
Διιάδα, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 5,5% βξηζθφηαλ αξθεηά ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.,
φπσο θαη νη γεηηνληθέο ρψξεο, Ηηαιία θαη Βνπιγαξία.
Μεηά ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, ε ηειεξγαζία θξίζεθε αλαγθαία γηα εθαηνκκχξηα
εξγαδνκέλνπο ηφζν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.
Δθηηκάηαη φηη ην 37% ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη ζε
πιήξε απαζρφιεζε κε ηειεξγαζία, θαζψο απεηέιεζε κνλφδξνκν γηα ηελ ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο
πιήζνπο επηρεηξήζεσλ, δηαζθαιίδνληαο ηφζν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν
θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.
Ζ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηειεξγαζίαο κεηά ηελ παλδεκία νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ
ζε ζρεηηθέο θξαηηθέο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ
εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ. Χζηφζν, ε θαη’ νίθνλ ηειεξγαζία απαηηεί θνηλή δέζκεπζε ηφζν
ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα απηφ ε ΓΟΔ φξηζε σο πξναπαηηνχκελα, ππφ απηέο
ηηο ζπλζήθεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηα εμήο: α) πξνζδηνξηζκφ εηδηθνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηα
νπνία κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, β) αλάπηπμε
κεραληζκψλ ζπλδεζηκφηεηαο (π.ρ. ηειεδηαζθέςεηο ζε ζηαζεξή βάζε), γ) παξνρή ησλ
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ ζηνπο θαη’ νίθνλ ηειεξγαδφκελνπο, δ)
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αμηνιφγεζε ησλ λνκηθψλ πξναπαηηνχκελσλ, ππνρξεψζεσλ θαη πηζαλψλ επζπλψλ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο απαηηήζεηο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηνλ απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζή ηνπο εμνπιηζκφ θαη ε) αμηνιφγεζε
δεηεκάησλ φπσο π.ρ. ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην νηθηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ,
αιιά θαη ε επίδξαζε ηεο θαη’ νίθνλ ηειεξγαζίαο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ή ζηελ ςπρηθή ηνπο θαη
πλεπκαηηθή ηνπο πγεία.
Ζ ηειεξγαζία «ήξζε γηα λα κείλεη» θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε ην επηηξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ
ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Όκσο, δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ηειεξγαζία ζε κηα πιεζψξα απφ
επαγγέικαηα θαη γηα απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε.
Ζ ΓΟΔ εθαξκφδνληαο ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία Delphi δηαπίζησζε φηη κφλν ην 18%
εξγαδνκέλσλ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα θαη’ νίθνλ ηειεξγαζία. Δίλαη πξνθαλέο,
φηη ε ηειεξγαζία ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη κε απμεηηθή κειινληηθή ηάζε, κφλν ζηα
θξάηε, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή, ηα θαηάιιεια ζεζκηθά
πιαίζηα θαη κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ ππνζηεξίμεη.
Πξηλ παξνπζηαζηνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππήξμαλ ζηελ ηειεξγαζία πξηλ θαη κεηά ηελ
παλδεκία αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ην 2015,
απφ ηελ Μc Kinsey Global Institute. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ε Διιάδα αλήθεη ζηηο ηξεηο
(3) ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ ζα επεξεαζηνχλ ζεηηθά νη νηθνλνκίεο ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηεο
ηειεξγαζίαο ζε επξεία θιίκαθα κέρξη ην 2025. Χζηφζν, γηα λα επαιεζεπηνχλ νη πξνβιέςεηο
πξέπεη ε ηειεξγαζία λα δηαδνζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια νη
ηειεξγαδφκελνη θαη λα ππάξμνπλ νη απαξαίηεηεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο.
3.2. Σηλεργαςύα πριν την πανδημύα ςτην Ε.Ε.

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε πνπ είρε ε
ηειεξγαζία, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηελ δεθαεηία πξηλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ν Covid-19
(2009-2019).
3.2.1. Εξέλιξη απαςχόληςησ τηλεργαςίασ 2009-2019

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα: 1), ε ηειεξγαζία ζε παλεπξσπατθφ
επίπεδν απμήζεθε απφ ην 2009 κέρξη ην 2019. Ζ ηειεξγαζία ηελ ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία
απμήζεθε απφ ην 12,5% πεξίπνπ ην 2009 ζε 16,0% ην 2019. Οη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε
πνζνζηηαία αχμεζε είλαη ε Πνξηνγαιία (απφ πεξίπνπ 5% ζην 15%), ε Φηιαλδία (απφ 21% ζην
32%), ην Λνπμεκβνχξγν (απφ 21% ζην 33%), ε νπεδία (απφ 21% ζην 37%) θαη ε ρψξα κε ηελ
κεγαιχηεξε αχμεζε είλαη ε Οιιαλδία φπνπ ην 2009 εξγάδνληαλ κε ηειεξγαζία «νξηζκέλεο
θνξέο» ή «ζπλήζσο» πεξίπνπ ην 11% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ην 2019 απηφ ην πνζνζηφ
έθηαζε ζην 37%!
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Γράφθμα 1. Ποςοςτό απαςχολοφμενων με τθλεργαςία ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ Ε.Ε.-28 (2009 &2019)
Πθγι: Eurostat, βάςθ δεδομζνων lfsa_ehomp

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. φπνπ παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή κείσζε ησλ
πνζνζηψλ ηειεξγαζίαο. Απηά ηα θξάηε είλαη ε Βνπιγαξία (απφ 2% ην 2009 ζε 1% ην 2019), ε
Ληζνπαλία (απφ 6% ην 2009 ζε πεξίπνπ 5% ην 2019) θαη ε Οπγγαξία (απφ πεξίπνπ 7,5% ην
2009 ζε πεξίπνπ 5% ην 2019). Δπίζεο, ππάξρνπλ θξάηε πνπ δελ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε
κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ηειεξγαζίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο, φπσο ζηελ Γαλία θαη ηελ
Γεξκαλία.
Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη εχθνια ζην γξάθεκα φηη ηα πνζνζηά ηεο είλαη αξθεηά
ρακειά ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θξάηε- κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηειεξγαζία ζηελ
Διιάδα ην 2009 αλεξρφηαλ ζην 4,3% θαη ην 2019 ζην 5,3%. Σα πνζνζηά είλαη αξθεηά
ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ελψ είλαη ρακειφηεξνο θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κέζνπ
φξνπ ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Δ.Δ.. Σν ζεηηθφ, ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα, είλαη φηη ε ηειεξγαζία
απμήζεθε κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ 2009-2019. Δδψ λα επηζεκαλζεί φηη αλαθέξεηαη σο ζεηηθή ε
αχμεζε ηεο ηειεξγαζίαο θαζψο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα
ζα δξάζεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο (έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο ε ζρεηηθή έξεπλα).
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Γράφθμα 2. Ποςοςτό μιςκωτϊν και αυτοαπαςχολοφμενων «οριςμζνεσ φορζσ» με τθλεργαςία ςτο ςφνολο τθσ
απαςχόλθςθσ, Ε.Ε.-28 (2019).
Πθγι: Eurostat, βάςθ δεδομζνων lfsa_ehomp

Γράφθμα 3. Ποςοςτό μιςκωτϊν και αυτοαπαςχολοφμενων «ςυνικωσ» με τθλεργαςία ςτο ςφνολο τθσ απαςχόλθςθσ, Ε.Ε.28 (2019)
Πθγι: Eurostat, βάςθ δεδομζνων lfsa_ehomp
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Δλδηαθέξνλ ζηνηρεία παξέρνπλ θαη ηα δχν παξαπάλσ γξαθήκαηα. Σα ζπγθεθξηκέλα γξαθήκαηα
δηαρσξίδνπλ ηνπο ηειεξγαδφκελνπο ζε κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο/ ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο. Σν Γξάθεκα 2 παξνπζηάδεη απηνχο πνπ νξηζκέλεο θνξέο εξγάδνληαλ απφ ην
ζπίηη ην έηνο 2019. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ
εξγάδνληαη κε ηειεξγαζία κεξηθέο θνξέο είλαη ζρεδφλ δηπιάζην απφ απηφ ησλ κηζζσηψλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ είλαη πεξίπνπ 18% ελψ ησλ κηζζσηψλ
πεξίπνπ 9,5%.
Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ηα πνζνζηά ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ εξγάδνληαη
«κεξηθέο θνξέο» κε ηειεξγαζία είλαη κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ κηζζσηψλ ζε φια ηα θξάηεκέιε εθηφο ηεο Οιιαλδίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο νη κηζζσηνί πνπ εξγάδνληαλ ην 2019
κε ηειεξγαζία «νξηζκέλεο θνξέο» είλαη πεξίπνπ 24% ελψ νη απηναπαζρνινχκελνη πεξίπνπ 20%.
Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, νη απηναπαζρνινχκελνη ην 2019 εξγάδνληαλ ζε πνζνζηφ 4,9%
«νξηζκέλεο θνξέο» απφ ην ζπίηη ελψ νη κηζζσηνί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 3%. Καη ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ζηελ Δ.Δ..
Σα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ απφ ην Γξάθεκα 3 ζπγθξίλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο γηα
ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηζζσηνχο ζε ηαθηηθή βάζε. Παξαηεξείηαη φηη ζε φια ηα θξάηε
ηεο Δ.Δ. ηα πνζνζηά ηειεξγαζίαο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο είλαη ζπληξηπηηθά πςειφηεξα
απφ ηα πνζνζηά ησλ κηζζσηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε θαλέλα θξάηνο ε ηαθηηθή
ηειεξγαζία ησλ κηζζσηψλ δελ μεπεξλάεη ην 10% ελψ ππάξρνπλ θαη θξάηε φπνπ ηα πνζνζηά δελ
αγγίδνπλ νχηε ην 1%. Σα πςειφηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζε Φηιαλδία, Οιιαλδία θαη
Λνπμεκβνχξγνπ ελψ ηα ρακειφηεξα ζε Κχπξν, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία.
Σα πνζνζηά απηναπαζρνινχκελσλ πνπ εξγάδνληαη ζπλήζσο κε ηειεξγαζία είλαη αξθεηά
πςειφηεξα απφ ηα πνζνζηά ησλ κηζζσηψλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα
είλαη φηη ππάξρεη ρανηηθή δηαθνξά ζηα πνζνζηά απηναπαζρνινχκελσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο
Δ.Δ.. Γηα παξάδεηγκα, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ εξγάδνληαη κε
ηειεξγαζία ζηελ Δ.Δ. παξαηεξείηαη ζηελ Ρνπκαλία κε πνζνζηφ πεξίπνπ 2% ελψ ην πςειφηεξν
πνζνζηφ εληνπίδεηαη ζηελ Φηιαλδία θαη αγγίδεη ην 45%. Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο
απηναπαζρνινχκελσλ παξαηεξνχληαη ζηελ Φηιαλδία, ζηελ Οιιαλδία θαη ηελ Απζηξία ελψ ηα
ρακειφηεξα ζε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Διιάδα (πεξίπνπ 5%).
Γεληθφηεξα, νη απηναπαζρνινχκελνη πνπ εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη έζησ θαη ζπάληα, αγγίδνπλ ην
37% ελψ ην πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ δελ αγγίδεη νχηε ην 13%. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεγάιν
πνζνζηφ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ Δ.Δ εξγαδφηαλ απφ ην ζπίηη θαη πξηλ κπεη ε παλδεκία ζηελ
δσή καο. ε κεγάιν βαζκφ ηα πςειά επίπεδα ηειεξγαζίαο ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο
νθείινληαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. ινγηζηέο, κεραληθνχο, πξνγξακκαηηζηέο) αιιά
ππάξρεη θαη κηα θαηεγνξία απηναπαζρνινχκελσλ φπνπ δελ θαζνξίδεηαη ε εξγαζία απφ ην ζπίηη
κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη αθνξά ηερλίηεο θαη θαηαζθεπαζηέο δηαθφξσλ ρεηξνπνίεησλ
εηδψλ.
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Σέινο, έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε πςειφηεξα
θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηα παξνπζηάδνπλ θαη πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο, ηφζν ζηνπο
κηζζσηνχο φζν θαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο.
3.2.2. Διαφοροποιημένα ποςοςτά τηλεργαςίασ ανά κλάδο και επάγγελμα

Γράφθμα 4. Συχνότθτα τθσ τθλεργαςίασ ανά κλάδο ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.-27 (2018)- Ποςοςτό απαςχολοφμενων ςυνικωσ ι
οριςμζνεσ φορζσ με τθλεργαςία.
Πθγι: Joint Research Centre 2020

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ε ηειεξγαζία δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε
φια ηα επαγγέικαηα, εηδηθά ζε ζπρλή βάζε. Απηφ αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ζην παξαπάλσ
γξάθεκα (Γξάθεκα: 4) θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη νη παξαγσγηθνί θιάδνη ηνπ πξσηνγελνχο θαη
δεπηεξνγελνχο ηνκέα έρνπλ αξθεηά ρακειά πνζνζηά ηειεξγαζίαο. Αληίζεηα, ηα πνζνζηά
ηειεξγαζίαο γηα πξνζσπηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ είλαη αξθεηά πςειά.
Αλαιπηηθφηεξα, κε ηειεξγαζία απαζρνινχληαη παξαπάλσ απφ ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο
ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ην 35% ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο πςειήο
έληαζεο γλψζεο θαη ην 32% ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.
Δπίζεο, πςειά πνζνζηά πνπ μεπεξλνχλ ην 20% παξαηεξείηαη ζηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο
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ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηελ ςπραγσγία. ηνλ αληίπνδα, ρακειά πνζνζηά ηειεξγαζίαο ππάξρνπλ
ζηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο θαη εηδηθά ζε απηνχο κε ρακειή ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε θαη
πςειή έληαζε εξγαζίαο (θάησ ηνπ 10%).
ην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη θαη αθφκε έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν. ηα
επαγγέικαηα κε ρακειή εμεηδίθεπζε θαη πςειή έληαζε εξγαζίαο δελ εθαξκφδεηαη ηειεξγαζία
ζε ζπρλή βάζε (θάησ απφ 4%) ελψ νη εξγαδφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη κέζα ηερλνινγίαο ηα πνζνζηά ηεο ηειεξγαζίαο ζε ηαθηηθή βάζε
μεπεξλνχλ ην 12%.

Γράφθμα 5. Συχνότθτα τθσ τθλεργαςίασ ανά επάγγελμα ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.-27 (2018)- Ποςοςτό των απαςχολοφμενων
ςυνικωσ ι οριςμζνεσ φορζσ με τθλεργαςία.
Πθγι: Joint Research Centre 2020

Σν παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδεη νπζηαζηηθά αλαιπηηθφηεξα, αλά επάγγεικα, ηα πνζνζηά
ηειεξγαζίαο γηα ην έηνο 2018 ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.. Οπζηαζηηθά επηβεβαηψλνληαη ηα δεδνκέλα
ηνπ πξνεγνχκελνπ γξαθήκαηνο, δειαδή φηη, νη εξγαδφκελνη πςειψλ δεμηνηήησλ θαη ηα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ, είλαη εθείλνη νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο
απφ απφζηαζε κέζσ ησλ Ζ/Τ θαη ηεο ηερλνινγίαο, έρνληαο ηαπηφρξνλα πςειφ βαζκφ
απηνλνκίαο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο εληνπίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο
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πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξνεξγαζία πνπ θάλνπλ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηα καζήκαηα ηνπο
θαζψο θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα νινθιεξψζνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ
(δηφξζσζε γξαπηψλ θ.α.). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρακειά πνζνζηά ηειεξγαζίαο παξνπζηάδνπλ νη
εξγαδφκελνη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε.
ε γεληθέο γξακκέο, ηα Γξαθήκαηα 4 θαη 5 παξνπζηάδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή δελ απαηηείηαη λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε
εξγάδνληαλ πξηλ ηελ παλδεκία, έζησ θαη ιίγεο θφξεο, απφ απφζηαζε ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 25%
ελψ νη εξγαδφκελνη πνπ απαηηείηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ πειάηε ή λα νινθιεξψζνπλ
ρεηξνλαθηηθή εξγαζία δελ εξγάδνληαλ κε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Covid19. ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη ηα επαγγέικαηα κε πςειφ επίπεδν θαηαγξαθήο
ηειεξγαζίαο κέρξη θαη ην 2019 αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ πξφζζεηε εθηφο ηππηθνχ
σξαξίνπ εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπίηη.
3.2.3. Εξέλιξη απαςχόληςησ τηλεργαςίασ την τετραετία πριν τον Covid-19

Πίνακασ 1. Ποςοςτό απαςχολοφμενων από το ςπίτι ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθν Ε.Ε. (2016-2019) με
ςυχνότθτα τθλεργαςίασ «οριςμζνεσ φορζσ».
Πθγι: Εurostat (2019), https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 1) παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηελ ηειεξγαζία
πνπ εθαξκφζηεθε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ. ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία
πξηλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ν Covid-19. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηα πςειφηεξα πνζνζηά
παξνπζηάδνληαη ζηελ νπεδία, ηελ Οιιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελψ ζηνλ αληίπνδα ζηε
Βνπιγαξία, ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ Ηηαιία. Σν κέζν φξν ηεο Δ.Δ. πξνζεγγίδεη ην 10% ην 2016 ελψ
ζε βάζνο ηεηξαεηίαο δελ ην μεπέξαζε ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ (10,8% ην 2019).
Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηειεξγαζίαο παξαηεξήζεθε ζηελ νπεδία θαη αγγίδεη ην
4,5% κε ηελ Δζζνλία λα αθνινπζεί κε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,9%. Πέξα απφ απμήζεηο
φκσο είρακε θαη κεηψζεηο πνζνζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε λα ζεκεηψλεηαη ζηε Γαλία (3% κείσζε)
κε ηελ Οπγγαξία λα αθνινπζεί (0,8% κείσζε).
Δπίζεο, ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη απνδνρή ζρεηηθά κε ηελ
ηειεξγαζία εληφο ηεο Δ.Δ.. Τπάξρνπλ θξάηε φπνπ ην πνζνζηφ ηνπο πξνζεγγίδνπλ ην 30% θαη
κέιε πνπ δελ αγγίδνπλ νχηε ην 1% ησλ εξγαδνκέλσλ.
Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ηα πνζνζηά ηεο απφ ην 2016 ζην 2019 παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζην 3,4%.
Χζηφζν, κε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά θαηαηάζζεηαη αξθεηά ρακειά ζηε ιίζηα ησλ ρσξψλ ηεο
Δ.Δ. πνπ «εκπηζηεχνληαη» ηελ ηειεξγαζία, πην ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζηελ έβδνκε (7ε) ζέζε
απφ ην ηέινο. Ζ πνζνζηηαία δηαθνξά ηεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. γηα ην 2019 πξνζεγγίδεη ην
7,4%, δειαδή ην πνζνζηφ ηειεξγαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο «νξηζκέλεο
θνξέο» ζηελ Δ.Δ. είλαη ηξηπιάζην απφ ην πνζνζηφ ηελ Διιάδα.
ρεηηθά κε ηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 2), παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ.
ηειεξγαζίαο πνπ εθαξκνδφηαλ ζε ηαθηηθή βάζε απφ ην 2016 κέρξη ην 2019. Όπσο ήηαλ
αλακελφκελν, ηα πνζνζηά ηειεξγαζίαο ζε ζπρλή βάζε είλαη πεξίπνπ ζην ήκηζπ ζε ζρέζε κε ηελ
ηειεξγαζία πνπ εθαξκφδεηαη «κεξηθέο θνξέο». Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νξηζκέλα επαγγέικαηα
δελ γηλφηαλ πξηλ ηελ παλδεκία λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηειεξγαζία ηαθηηθά γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Οη εξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε
θαη ηα ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.
Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηειεξγαζίαο «ζπλήζσο» παξαηεξήζεθε ζηελ Φηιαλδία κε
κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,2% απφ ην 2016 ζην 2019. ηνλ αληίπνδα, ε κεγαιχηεξε κείσζε
πνζνζηψλ εληνπίδεηαη ζηελ Οπγγαξία κε κείσζε 1,8%, 60% πηψζε ην 2019 ζε ζρέζε κε ην
2016.
Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο ζε ηαθηηθή βάζε παξαηεξνχληαη ζηελ Οιιαλδία κε κηα
κηθξή πνζνζηηαία άλνδν απφ ην 2016 ζην 2019 ελψ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά εληνπίδνληαη θαη ζε
απηή ηελ θαηεγνξία ζηελ Βνπιγαξία. Μεγάιε πηψζε ζηνλ πίλαθα 2 ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα 1
εληνπίδεηαη ζηελ νπεδία, απφ πεξίπνπ 30% ζε 5%. Ζ Διιάδα «ηαπηίδεηαη» κε ηνλ κέζν φξν
ηεο Δ.Δ. θαη παξνπζηάδεη κηα δηαθνξά πεξίπνπ 45% κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηειεξγαζίαο
θαη ζηελ θαηεγνξία ηειεξγαζία «ζπλήζσο» θαηαηάζζεηαη ζηελ 23ε ζέζε ηεο Δ.Δ..
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Να αλαθεξζεί φηη ην 2019, ε Μάιηα θαη ε Ηζπαλία, είλαη νη κφλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ είραλ
πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο «ζπλήζσο» ζε ζρέζε κε ηελ ηειεξγαζία «νξηζκέλεο θνξέο».
Απηφ, ζεκαίλεη φηη νη ηειεξγαδφκελνη πνπ εξγάδνληαη ζε κφληκε βάζε κε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο
είλαη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ εξγάδνληαη παξνδηθά.

Πίνακασ 2. Ποςοςτό απαςχολοφμενων από το ςπίτι ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθν Ε.Ε.-28 (2016-2019) με
ςυχνότθτα τθλεργαςίασ «ςυνικωσ».
Πθγι: Εurostat (2019),
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en

45

Σζατζιμάκησ Νεκτάριοσ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ»

Ποςοςτό (%) απαςχολούμενων από το ςπύτι ωσ ποςοςτό τησ ςυνολικόσ
απαςχόληςησ ςτην Ε.Ε. (2016-2019) με τηλεργαςύα
Φώρα
2016
2017
2018
2019
ουηδύα
31,9
32,4
34,7
37,2
Ολλανδύα
34,6
35,1
35,7
37,1
Λουξεμβούργο
32,4
33,6
30,8
33,1
Υιλανδύα
27,3
28,5
30,3
31,7
Δανύα
32,1
29,9
27,4
28,5
Ηνωμϋνο
23,6
23,8
23,8
26,4
Βαςύλειο
Βϋλγιο
22,7
23,4
22,7
24,7
Γαλλύα
20,3
20,7
20,7
22,7
Αυςτρύα
22
21,6
21,7
22
Εςθονύα
15,6
16,6
20,1
20,3
Ιρλανδύα
12,6
16,5
19,3
19,9
λοβενύα
17,6
18,2
17,8
17,8
Ε.Ε.
14,6
14,7
15
16,1
Πορτογαλύα
14,4
14,2
14,7
15,5
Πολωνύα
14,7
13,6
14
14,4
Γερμανύα
10,9
10,8
11,6
12,6
Μϊλτα
6,5
7,5
9,7
11,5
Σςεχύα
8,8
9,1
9,4
10
λοβακύα
8,2
8,4
9
9,5
Ιςπανύα
6,4
7,3
7,5
8,3
Κροατύα
5,3
6
6,7
6,9
Ελλϊδα
6
5,5
5,1
5,3
Λετονύα
4,2
3,3
4,8
4,8
Ιταλύα
4,3
4,6
4,8
4,7
Ουγγαρύα
7,2
6,6
6
4,6
Λιθουανύα
4,8
4,7
4,6
4,5
Κύπροσ
2,9
2,5
2,2
2,5
Ρουμανύα
0,8
0,6
0,7
1,4
Βουλγαρύα
1,2
0,9
1
1,1
Πίνακασ 3. Ποςοςτό απαςχολοφμενων από το ςπίτι ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθν Ε.Ε. (2016-2019) με
τθλεργαςία.
Πθγι: Eurostat

Οπζηαζηηθά ν παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ηα πνζνζηά ησλ ηειεξγαδφκελσλ αλά
ρψξα ηεο Δ.Δ. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη πξνεγνπκέλσο είλαη κεγάιεο νη δηαθνξέο πνπ
παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ εληφο ηεο Δ.Δ. Βέβαηα, απηφ εμεγείηαη απφ ηελ
δηαθνξεηηθή δνκή ησλ νηθνλνκηψλ θάζε ρψξαο. Σα θξάηε κέιε πνπ επελδχνπλ ζπζηεκαηηθά ζηηο
ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ
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απαζρνιείηαη ζε επαγγέικαηα πςειήο ηερλνινγηθήο εηδίθεπζεο είλαη αλακελφκελν λα
ππνζηεξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηεο εξγαζία απφ απφζηαζε.
Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο, πνπ μεπεξλνχζαλ ην 30%, ήηαλ ε νπεδία, ε Φηιαλδία, ε
Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, ελψ θαηέγξαθε ρακειά πνζνζηά θάησ ηνπ 10% ζε 11 θξάηε
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. εκαληηθά πνζνζηά ηειεξγαζίαο, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ
20-30%, παξαηεξνχληαη ζηελ Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηε Γαιιία, ηελ Απζηξία
θαη ηελ Δζζνλία ελψ θνληά ζην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. (16,1% ην 2019) θαηαηάζζνληαη ε ινβελία,
ε Πνισλία θαη ε Πνξηνγαιία.
Μεγάιε αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο θαηά ηελ ηεηξαεηία πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Covid-19 (20162019) ππήξμε ζε αξθεηά θξάηε, κε ηελ πςειφηεξε πνζνζηηαία αχμεζε λα παξαηεξείηαη ζηελ
Ηξιαλδία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμαλ θαη θξάηε πνπ ππήξμε θαη κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο
ηειεξγαζίαο κε ηηο Οπγγαξία θαη Απζηξία λα παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε. ηα θξάηε- κέιε
πνπ παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηειεξγαζίαο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο
παλδεκίαο είλαη θαη ε Διιάδα.
Πξηλ παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ηειεξγαζία κεηά ηελ
παλδεκία ζα ζπλνςίζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ππήξραλ κέρξη ην 2019. Αξρηθά, φπσο ήηαλ
αλακελφκελν νη εξγαδφκελνη πνπ δηαζέηνπλ πςειέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη εμνηθείσζε κε ηνπο
ππνινγηζηέο εξγάδνληαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ απφζηαζε. Δπίζεο, ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά
ζηελ εθαξκνγή ηειεξγαζίαο ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζσηνχο ζην
ζχλνιν ηεο Δ.Δ. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα είλαη νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο ρσξψλ ηεο Δ.Δ.
Απηφ ην γεγνλφο ζπληζηά πξφβιεκα θαζψο ε κεγάιε δηαθνξά ηειεξγαζίαο νθείιεηαη ζην
επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο απηέο είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκεο ζε νηθνλνκηθφ,
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν, εμ’ νπ θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηε «ςεθηαθή ζχγθιηζε» ηεο
Δ.Δ. Σν «ςεθηαθφ ράζκα» πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο Δ.Δ., σζηφζν κηα ζεκαληηθή
ζπληζηψζα πνπ αλαδεηθλχνπλ νη ζηαηηζηηθέο ηεο Δ.Δ. είλαη ηα πςειά πνζνζηά εξγαδνκέλσλ ζε
κε-ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα. Γειαδή, ζε επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο,
φκσο νη εξγαδφκελνη δελ δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Ρνπκαλία (απνκνλσκέλεο ζην Γξάθεκα 6 πνπ
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ).
Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα, πξηλ ηελ παλδεκία βξηζθφηαλ ζηηο
ηειεπηαίεο ζέζεηο θαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα είδε
ηειεξγαζίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη απνγνεηεπηηθή θαζψο
φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζχκθσλα κε κειέηεο, ε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζα
δξνχζε ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο.
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Γράφθμα 6. Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ ςτα μθ χειρωνακτικά επαγγζλματα ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και παροχι ςχετικισ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (2019).
Πθγι: Joint Research Centre 2020

3.3. Η τηλεργαςύα μετϊ την πανδημύα Covid-19
3.3.1. Τηλεργαςία και εργαζόμενοι μετά την πανδημία Covid-19

Σν μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο είρε σο ζπλέπεηα, αξρηθά ηνλ θαζνιηθφ ζρεδφλ (πιελ δσηηθψλ
ππεξεζηψλ) πεξηνξηζκφ νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο (lockdown) θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ιήςε
κηαο ζεηξάο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ κε ηελ ηειεξγαζία λα απνηειεί κνλφδξνκν γηα αξθεηά
επαγγέικαηα. Γειαδή, νπζηαζηηθά νη επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθαλ ζε έλα αξθεηά ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα λα εθαξκφζνπλ ηελ εμ’ απνζηάζεσο εξγαζία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ίδησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ αλά ρψξα ηεο Δ.Δ. πνπ
εληάρζεθε ζε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο Covid-19.
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Γράφθμα 7. Ποςοςτό εργαηομζνων ςτθν Ε.Ε. που εντάχκθκε ςε κακεςτϊσ τθλεργαςίασ ωσ αποτζλεςμα του Covid-19.
Πθγι: Eurofound,
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking

Σν παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θαηαγξαθήο κεηά ην
μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Eurofound (2020) κε κηα παλεπξσπατθή
έξεπλα. χκθσλα, κε απηή ηελ έξεπλα, πεξίπνπ ην 37% ησλ επξσπαίσλ πνπ κέρξη ην μέζπαζκα
ηεο παλδεκίαο εξγάδνληαλ δηα δψζεο, εληάρζεθαλ ζε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο ιφγσ ηνπ Covid19. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά, πνπ μεπεξλνχλ ην 40%, εληνπίδνληαη ζηε Φηιαλδία, ζην
Λνπμεκβνχξγν, ζηελ Οιιαλδία, ζην Βέιγην, ζηε Γαλία, ζηελ Ηξιαλδία, ζηε νπεδία, ζηελ
Απζηξία θαη ζηελ Ηηαιία. Δπίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ησλ μεπεξλάλε ε
Πνξηνγαιία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία. Δλψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο, θάησ ηνπ
30%, παξαηεξνχληαη ζηελ Ρνπκαλία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Κξναηία, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηε
Βνπιγαξία.
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ηα πνζνζηά ηειεξγαδφκελσλ ακέζσο κεηά ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο
ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα εληππσζηαθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ηνπ 2019 πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Ρνπκαλία, πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ηειεπηαία ζέζε, ζηελ έξεπλα κεηά ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, μεπεξλάεη ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ.
πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηειεξγαζία πξν Covid-19. Ζ Ρνπκαλία κεηά ηελ «είζνδν» ηεο παλδεκίαο
εληφο Δπξψπεο παξνπζηάδεη πνζνζηά ηειεξγαζίαο ηεο ηάμεο ηνπ 18,4% ελψ πξηλ ηελ παλδεκία
ην κέζν φξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ πεξίπνπ 16%.
ρεηηθά κε ηελ Διιάδα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά ηεο είλαη αξθεηά ρακειά.
Βξίζθεηαη ζηελ πξν- ηειεπηαία ζέζε ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. πνπ ζηξάθεθαλ ζηελ ηειεξγαζία σο
αλαγθαζηηθή ιχζε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ ηα πνζνζηά ηεο
είλαη θαη πεξίπνπ 10% ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηα πνζνζηά ηειεξγαζίαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ Δ.Δ.
ακέζσο κεηά ηελ παλδεκία θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηεινχζαλ κηα πξνζσξηλή ιχζε κέρξη
λα απνθαηαζηαζεί ε θαηάζηαζε θαη γηα απηφ, ζηαδηαθά παξαηεξείηαη, φηη ηα πνζνζηά
ηειεξγαζίαο κεηψλνληαη. Όκσο, δηαθαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ηειεξγαζίαο δελ ζα μαλαθηάζνπλ
ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ ην 2019 θαη ζα παξακείλεη ε ηειεξγαζία ζαλ κηα κφληκε ιχζε εξγαζία ζε
κηα ζεηξά απφ επαγγέικαηα θαη θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ε κηα κειέηε, ην Joint Research Center (JRC) ηεο Δ.Δ. δηαηππψλεη φηη πεξίπνπ ην 25% ησλ
κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ιεγφκελνπο “teleworkable” θιάδνπο εξγάδεηαη εμ απνζηάζεσο ζε
ζηαζεξή βάζε. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ πξηλ ηελ παλδεκία ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 15%, δειαδή
ππάξρεη κηα αχμεζε 10% πνπ θξίλεηαη αηζζεηά ζεκαληηθή.
ε κηα δεχηεξε κειέηε ηνπ JRC ηεο Δ.Δ., γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ επαγγεικάησλ ηα
νπνία απαηηνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο γηα
ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ (non–teleworkable jobs) επαγγεικάησλ πνπ κπνξνχλ
λα αζθεζνχλ κεξηθψο κε ηειεξγαζία (partly teleworkable) θαη επαγγεικάησλ πνπ ζεσξεηηθά
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε ηειεξγαζία (teleworkable jobs).
Με βάζε απηή ηελ κειέηε- ηαμηλφκεζε ησλ επαγγεικάησλ δηαηππψλεηαη ε εθηίκεζε φηη ην 37%
(βιέπε Γξάθεκα 8) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ. κπνξεί λα αζθεζεί ππφ θαζεζηψο ηειεξγαζίαο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκπίπηεη κε ην κέζν φξν ησλ πνζνζηψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Δ. πνπ μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη κε ηειεξγαζία εμαηηίαο ηνπ Covid-19 φπσο
θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 7.
ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα
εξγαζηεί κέζσ ηειεξγαζίαο ζε θάζε θξάηνο ηεο Δ.Δ.. Με εξπζξφ ρξψκα παξνπζηάδεηαη ην κέζν
φξν ηεο Δ.Δ. πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη αλέξρεηαη ζην 37%. Σν
ρακειφηεξν πνζνζηφ ην παξνπζηάδεη θαη ζε απηή ηελ εθηίκεζε ε Ρνπκαλία κε πνζνζηφ πεξίπνπ
ζην 28% ελψ πνζνζηφ θάησ ηνπ 30% παξνπζηάδεη θαη ε ινβαθία. Ζ πιεηνςεθία παξνπζηάδεη
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πνζνζηά 30-40% ελψ ηα θξάηε πνπ μεπεξλνχλ ην 40% είλαη ε Κχπξνο, ε Μάιηα, ε νπεδία, ην
Βέιγην, ε Οιιαλδία κε ην Λνπμεκβνχξγν λα μεπεξλάεη ην 55%.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ηα θξάηε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά είλαη ηα ίδηα πνπ
είραλ ήδε πςειά πνζνζηά εθαξκνζκέλεο ηειεξγαζίαο πξηλ μεζπάζεη ν Covid-19. Σα
ρακειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο αιιά θαη ηεο λφηηαο Δπξψπεο.

Γράφθμα 8. Ποςοςτό εργαηομζνων που εν δυνάμει μποροφν να απαςχολθκοφν με τθλεργαςία ςτθν Ε.Ε.-27.
Πθγι: Υπολογιςμοί ςυγγραφζων Sostero et al. ςτο JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology 2020/05
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ European Union., Labour Law Survey

Ζ Διιάδα ζην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα θαηαηάζζεηαη αξθεηά πςειά ζηηο ρψξεο φπνπ ε ελ
δπλάκεη ηειεξγαζία ζρεδφλ πιεζηάδεη ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδφκελσλ κηζζσηψλ. Όζνλ
αθνξά ηελ ρψξα καο, ε ελ ιφγσ έξεπλα, επηβεβαηψλεη θαη ηελ κειέηε ηνπ Institute of Labour
Economics (ΗΕΑ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο (κηζζσηνί θαη
απηναπαζρνινχκελνη), δείρλεη φηη ην 25% ησλ απαζρνινπκέλσλ (πεξίπνπ 500.000 άηνκα) ζα
κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ πιήξσο κε ηειεξγαζία ελψ έλα πνζνζηφ 12% (πεξίπνπ 270.000
άηνκα) ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ ζε ζέζεηο κε πςειέο δπλαηφηεηεο ηειεξγαζίαο. Χζηφζν,
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ηειεξγαζίαο εμαηηίαο ηνπ Covid-19 έθηαζε
πεξίπνπ ην 26% θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Γξάθεκα 8 έρεη θαη άιια
πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο ηειεξγαζίαο.
ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλεηαη ε εθαξκνζκέλε ηειεξγαζία πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Covid-19 κε ηελ
δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηειεξγαζίαο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο επαγγεικάησλ, φπσο
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
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Γράφθμα 9. Δυνατότθτα προσ Τθλεργαςία και εφαρμοςμζνθ Τθλεργαςία ανά ευρφτερεσ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ Ε.Ε.
Πθγι: Υπολογιςμοί ςυγγραφζων Sostero et al. ςτο JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology 2020/05
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ European Union., Labour Law Survey

χκθσλα κε ην Γξάθεκα 9, νη εξγάηεο παξαγσγήο δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ εμ απνζηάζεσο
εληαηηθά θαη ελψ πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 ππαιιήινπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ κπνξνχλ λα κπνπλ ζε
θαζεζηψο ηειεξγαζίαο. Σα επξήκαηα γηα ηνπο ηερληθνχο, ηα αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ,
ηνπο δηεπζπληέο αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά σο πξνο ηελ
δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο θαζψο μεπεξλνχλ ζε πνζνζηά ην 50% (ηερληθνί) θαη
αγγίδνπλ αθφκε θαη ην 75% (δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ).
Χζηφζν, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχληαη ηεξάζηηεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ
δπλαηφηεηα ηειεξγαζίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξν παλδεκίαο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη ππάιιεινη γξαθείνπ φπνπ ζηνπο
πεξηζζνηέξνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία (πνζνζηφ 75%) θαη ζηελ
πξάμε κε ηειεξγαζία εξγαδφηαλ ην 2018 κφιηο ην 10% ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Απηά ηα
επξήκαηα, αλαδεηθλχνπλ ππαξθηά πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο παξερφκελεο
δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ηεο ηειεξγαζίαο ηφζν κεηαμχ ησλ επηκέξνπο επαγγεικάησλ, φζν θαη
γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο.
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3.3.2. Ανιςότητεσ ςτην τηλεργαςία κατά την διάρκεια τησ πανδημίασ

Απηή ε ελφηεηα εζηηάδεη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή
ηεο ηειεξγαζίαο ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο. Σα επξήκαηα αλαδεηθλχνληαη ζην Γξάθεκα 10
πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Τν γξάθεκα αλαιχεη ην θνηλσληθφ πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα
ελ δπλάκεη επαγγέικαηα ηειεξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε, ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ
(αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο), ηηο γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο παξνρήο ηεο εξγαζίαο κε
ηειεξγαζία, ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ, ηηο δηαθνξέο εθπαίδεπζεο- θαηάξηηζεο θαη ηηο
κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ πςειά θαη ρακειά ακεηβφκελσλ εξγαδφκελσλ.

Γράφθμα 10. Κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά εργαηομζνων ςε εν δυνάμει επαγγζλματα τθλεργαςίασ και
χαρακτθριςτικά Ε.Ε.
Πθγι: Υπολογιςμοί ςυγγραφζων Sostero et al. ςτο JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology 2020/05
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ European Union., Labour Law Survey

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ Γξάθεκα 10 νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 11 έσο 49
εξγαδφκελνπο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο (30%). ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη
νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πεξηζζνηέξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο (42%) έρνπλ πςειφηεξα
πνζνζηά ηειεξγαζίαο απφ απηέο πνπ απαζρνινχλ απφ 11 έσο 50 ππαιιήινπο (37%).
Οπζηαζηηθά, ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν κεγαιχηεξε, απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ, είλαη κηα
επηρείξεζε ηφζν κεγαιχηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο παξνπζηάδεη.
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Όζνλ αθνξά ηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα (44%) έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ηειεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο
εξγαδνκέλνπο πνπ δηακέλνπλ ζε κηθξφηεξεο πφιεηο (πεξίπνπ 36%) ή αθφκε θαη ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο (30%).
Έλαο αθφκε ελδηαθέξνλ δηαρσξηζκφο είλαη ν θπιεηηθφο. Γειαδή ζε επίπεδν θχινπ, νη γπλαίθεο
ζε πνζνζηφ θνληά ζην 45% εξγάδνληαη ζε επαγγέικαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ
απφζηαζε ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη πεξίπνπ ζην 30%. ηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνπζηάδεηαη κηα αξθεηά κεγάιε δηαθνξνπνίεζε.
Ζ επνκέλε θαηαλνκή ηνπ γξαθήκαηνο μερσξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε βάζε ην επίπεδν
εθπαίδεπζήο ηνπο. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί κε
ηειεξγαζία εληνπίδεηαη ζε απηνχο κε απνιπηήξην πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ μεπεξλά
ζε πνζνζηφ ην 15%. Οη εξγαδφκελνη κε απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ
δηπιάζην πνζνζηφ, πιεζηάδεη δειαδή ην 30% ελψ νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία μεπεξλά ην 60%. Χζηφζν, απηή ε κεγάιε αληζφηεηα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή πηζαλφηαηα ήηαλ θαη αλακελφκελε θαζψο ε
ηειεξγαζία απαηηεί θαηάξηηζε, εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.
Ζ ηειεπηαία θαηαλνκή δηαρσξίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο κε βάζε ηελ κηζζνδνζία ηνπο. Οπζηαζηηθά
νη εξγαδφκελνη ρσξίδνληαη ζε πέληε (5) θαηεγνξίεο θαη ζε απηή ηελ θαηαλνκή παξαηεξνχληαη νη
κεγαιχηεξεο αληζφηεηεο. Οη εξγαδφκελνη κε ηελ πςειφηεξε κηζζνδνζία κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα
εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία ζε πνζνζηφ 75% απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξγαδφκελνη πνπ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κε ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ην πνζνζηφ είλαη κφιηο 3%.
ην Γξάθεκα 10 παξνπζηάζηεθαλ πέληε (5) θαηαλνκέο ελψ ζηελ ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ ε
θαζεκία μερσξηζηά. Δίλαη δηαθξηηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη νη αληζφηεηεο ζε θαζεκία θαηαλνκή.
Οη πην ζεκαληηθέο αληζφηεηεο, φζνλ αθνξά ηελ ελ δπλάκεη ηειεξγαζία, παξαηεξνχληαη ζηελ
θαηαλνκή κε βάζε ηελ κηζζνδνζία ελψ νη κηθξφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ
θαηαλνκή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο.
3.3.3. Η τηλεργαςία ςτην Ελλάδα

Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ ε Διιάδα πζηεξνχζε ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο
ηειεξγαζίαο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο
ηειεξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο εμαηηίαο ηνπ Covid-19. Σα πνζνζηά ηεο
ηειεξγαζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ παλδεκία ήηαλ θαη παξακέλνπλ αξθεηά ρακειά ζε ζρέζε κε ηνλ
κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε θαη απηφ
νθείιεηαη ζηελ δηαρξνληθή δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, λα αλαθεξζεί γηα αθφκα κηα θνξά φηη ε Διιάδα έρεη
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κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηειεξγαζίαο πνπ ζχκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο ζα
ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο.
Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο ηφζν ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη ζηελ ρψξα
καο παξαηεξνχληαη ζε θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο ε
πιεξνθνξηθή, ε επηθνηλσλία θαη ηα logistics. Σαπηφρξνλα ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο
νηθνλνκίαο αιιάδεη ηφζν ηα ζχγρξνλα επαγγέικαηα φζν θαη ηα πην παξαδνζηαθά.
ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα απφ κηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν
ΔΒ ην 2019 (πξηλ ηελ παλδεκία) ζε έλα δείγκα 831 επηρεηξήζεσλ κε απαζρφιεζε άλσ ησλ
ηξηάληα (30) αηφκσλ ζε έμη (6) θιάδνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, κηα (1) ζηηο ηέζζεξηο (4)
επηρεηξήζεηο εθαξκφδεη ηελ ηειεξγαζία σο κνξθή απαζρφιεζεο, σζηφζν παξαηεξνχληαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα πνζνζηά κεηαμχ ησλ θιάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Δπίζεο,
δηαπηζηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
γλψζε εθαξκφδνπλ ηελ ηειεξγαζία γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζε θιάδνπο έληαζεο θεθαιαίνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξεπλα ηεο ΓΔΔ πνπ δηελεξγήζεθε ην επηέκβξην 2020 ζε
εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ζπγθξηηηθή απνηίκεζε δεηθηψλ
θιίκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ αηζηνδνμία, ηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ζέζεο
εξγαζίαο, θαηέδεημε φηη ππάξρεη κεγάιε επηθχιαμε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ αλάπηπμε
ηεο ηειεξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 67%
αμηνινγεί αξλεηηθά ηελ ηειεξγαζία σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ.
Σν 61% ζεσξεί φηη ιεηηνπξγεί αξλεηηθά σο πξνο ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ ελψ αληίζηνηρν πνζνζηφ
(60%) ζεσξεί φηη ε ηειεξγαζία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ κηζζνδνζία ηνπ. Δπηπιένλ, ην 52% ησλ
εξσηεζέλησλ θξίλεη φηη ε ηειεξγαζία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ην 45%
φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. Όια ηα
παξαπάλσ, δειψλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα έρνπλ αξλεηηθή
άπνςε γηα ηελ ηειεξγαζία θαζψο «κπήθε» απφηνκα ζηελ δσή ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηελ
απαξαίηεηε θαηάξηηζε γηα λα αληαπεμέιζνπλ θαη δηφηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ηεξήζεθαλ
ηα απαξαίηεηα κέηξα απφ ηνπο εξγνδφηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
ηελ αξλεηηθή άπνςε πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην «θελφ» πνπ ππάξρεη ζην
λνκνζεηηθφ/ ζεζκηθφ πιαίζην ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα αλαιπζεί ελδειερψο ζε επφκελε ελφηεηα.
ε επφκελν ζηάδην, ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε ΚPMG ζε έλα
δείγκα 1051 εξγαδφκελσλ πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ έγηλε θαη ε έξεπλα ηνπ ΓΔΔ, ην έηνο
2020. Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξσηεζέλησλ ην 95% είλαη απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ ελψ
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άλσ ησλ 60 εηψλ είλαη κφιηο ην 6%. Δπίζεο, απφ ην ζχλνιν ην εξσηεζέλησλ κφλν ην 13% δεη
κφλνο/ε ηνπ/ηεο, ην 33% ζπγθαηνηθεί ελψ ην ππφινηπν 54% δεη κε παηδηά ζην ζπίηη.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 87% έρεη ζηακαηήζεη λα πεγαίλεη ζην ρψξν εξγαζίαο ζε θαζεκεξηλή
βάζε ελψ ην 50% απφ απηνχο πνπ ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη δηα δψζεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ εμ απνζηάζεσο φπσο θαίλνληαη θαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα.

Γράφθμα 11. Ποςοςτό εργαηομζνων εξ αποςτάςεωσ ςε ζρευνα.
Πθγι: ΚPMG

Γράφθμα 12. Εκτίμθςθ για δυνατότθτα τθλεργαςίασ με βάςθ το αντικείμενο εργαςίασ.
Πθγι: ΚPMG

Σα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη φηη ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ
δήισζαλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο φπσο θαίλεηαη θαη ζην
Γξάθεκα 13. Σν Γξάθεκα 14 δείρλεη φηη ην 79% ησλ ηειεξγαδφκελσλ ζεσξεί σο κεγαιχηεξν
φθεινο ηεο ηειεξγαζίαο φηη είλαη ν ρξφλνο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο, κε ηνπο
λένπο έσο 30 εηψλ λα ην εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ελψ ηνπο εξγαδφκελνπο άλσ ησλ 60 εηψλ λα
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παξνπζηάδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. Δπίζεο, ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε κε ηελ
ηειεξγαζία δπζθνιεχεηαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ εξγαζίαο θαη μεθνχξαζεο θαη ην 57% ησλ
ηειεξγαδφκελσλ δπζθνιεχεηαη κε ηελ ηειεξγαζία θαζψο παξαηεξείηαη έιιεηςε αιιαγήο
παξαζηάζεσλ (βιέπε Γξάθεκα 15). Σέινο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 16, ην 81% ησλ
εξγαδνκέλσλ δειψλεη φηη έρεη ήδε πξνζαξκνζηεί ζηε ηειεξγαζία, ελψ κφιηο ην 6% δήισζε πσο
δελ ληψζεη έηνηκν θαη δπζθνιεχεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο.

Γράφθμα 13. Εμπειρικι αξιολόγθςθ τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: ΚPMG

Γράφθμα 14. Θετικά τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: ΚPMG
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Γράφθμα 15. Δυςκολίεσ τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: ΚPMG

Γράφθμα 16. Χρόνοσ προςαρμογισ ςτθν Τθλεργαςία.
Πθγι: ΚPMG

Πέξα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηαζηήθαλ παξαπάλσ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη
απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ
ζπλέβαιαλ γηα λα ηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο αιιά θαη γηα ηηο παξνρέο πξνο
ηνπο ηειεξγαδφκελνπο.
Σα επφκελα ηέζζεξα (4) γξαθήκαηα δελ έρνπλ άκεζα ζρέζε κε ηελ ηειεξγαζία αιιά αμίδεη λα
γίλεη αλαθνξά δηφηη κε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη νη παξνρέο
αιιά θαη ππεπζπλφηεηα ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο.
χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ην 95% ησλ εξγαδφκελσλ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηα κέηξα
πνπ έιαβαλ νη εηαηξείεο ζρεηηθά κε ηελ παλδεκία. Σα κέηξα πνπ έιαβαλ νη εηαηξείεο, είλαη ε
ελεκέξσζε γηα ηελ παλδεκία, παξνρή αληηζεπηηθψλ θαη καζθψλ, ζεξκνκεηξήζεηο,
απνιπκάλζεηο θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο. Δπίζεο, αληίζηνηρν είλαη θαη ην πνζνζηφ
πνπ ζεσξεί φηη ηα κέηξα πνπ εμαγγέιζεθαλ απφ ηνπο εξγνδφηεο εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε. Σα
ζηαηηζηηθά παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα, Γξαθήκαηα 17 θαη 18.
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Γράφθμα 17. Ικανοποίθςθ μζτρων ςχετικά με τθν πανδθμία.
Γράφθμα 18. Εφαρμογι μζτρων ςτθν πράξθ.
Πθγι: ΚPMG

ην Γξάθεκα 19 παξνπζηάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή
ζηήξημε πνπ έιαβαλ απφ ηελ εξγνδφηξηα εηαηξεία ηνπο. Σα πνζνζηά είλαη αξθεηά ρακειά θαζψο
κφιηο ην 41% ζεσξεί φηη έιαβε ηθαλνπνηεηηθή ζηήξημε. Αληίζεηα, ζην Γξάθεκα 20 ηα πνζνζηά
ζεηηθήο άπνςεο γηα ηελ εηαηξεία αγγίδνπλ ην 74% θαη αθνξνχλ ηελ ζηάζε ηεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.
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Γράφθμα 19. Ψυχολογικι ςτιριξθ τθσ εταιρείασ προσ τον εργαηόμενο.
Γράφθμα 20. Άποψθ εργαηομζνων για τθν εταιρεία τουσ.
Πθγι: ΚPMG

3.4. Η τηλεργαςύα όρθε για να μεύνει

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ αξρίζεη λα επηζηξέθνπλ ζηελ θαλνληθφηεηα, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ παλδεκία είλαη ζε χθεζε θαη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ δηα δψζεο εξγαζία. Χζηφζν, φπσο ζπλέβε επαλεηιεκκέλα ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη ν θίλδπλνο ελφο λένπ «θχκαηνο» πνπ ζα πεξηνξίζεη μαλά ηελ δηά
δψζεο εξγαζία.
Οη εηδηθνί αλαθέξνπλ ζπλερψο φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ελφο λένπ θχκαηνο θαη ππνγξακκίδεηαη φηη
πξέπεη λα ηεξνχληαη πάληα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη νη απνζηάζεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ε έμαξζε
ηνπ Covid-19. Σα κέηξα πξνζηαζίαο θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη γηα έλα λέν θχκα ηεο
παλδεκίαο νδήγεζε αξθεηέο εηαηξείεο λα εθαξκφζνπλ λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο γηα λα κελ
θηλδπλεχζεη ε βησζηκφηεηα ηνπο. Οπζηαζηηθά, φινη έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλαλ λέν
ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο, κε λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λένπο θαλφλεο. Ζ ηειεξγαζία πήξε
απηφ ηνλ ξφιν, θαη απνηέιεζε έλα είδνο απαζρφιεζεο πνπ θξίζεθε αλαγθαίν γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γηα απηφ ηνλ ιφγν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ έξεπλεο, επηζηεκνληθέο εθηηκήζεηο θαη
ζελάξηα ζρεηηθά κε ηελ δπλακηθή ηεο ηειεξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ κειινληηθή ηεο εθαξκνγή
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ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαη επαγγέικαηα. Οη έξεπλεο απηέο παξνπζηάδνπλ ζε πνηνπο ηνκείο ε
ηειεξγαζία είλαη ιεηηνπξγηθά, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηή θαζψο θαη πνπ αλακέλεηαη λα
παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε ζην άκεζν κέιινλ. ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ είλαη θπξίσο νη
ιεγφκελνη «teleworkable sectors» (θιάδνη θαη επαγγέικαηα δειαδή φπνπ ε εθαξκνγή ηεο
ηειεξγαζίαο είλαη εθηθηή ζε πην γεληθεπκέλε βάζε).
3.4.1. Έρευνα ΚPMG

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, πνπ έγηλε αλαθνξά θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηεο ΚPMG ζε έλα
δείγκα 1051 εξγαδφκελσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 αληινχληαη ζεκαληηθά
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηειεξγαζία θαη ηη κέιεη γελέζζαη.
Αξρηθά, ην 67% ησλ εξσηεζέλησλ δελ είρε εξγαζηεί μαλά κε ηειεξγαζία ή είρε ζπκβεί θαη’
εμαίξεζε, ελψ κφιηο ην 1% εξγαδφηαλ ζπζηεκαηηθά εμ απνζηάζεσο. Σα αλαιπηηθά
απνηειέζκαηα λα παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 21.
ηε ζπλέρεηα, ζην Γξάθεκα 22 παξνπζηάδεηαη ε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ην αλ ήξζε
γηα λα κείλεη ε ηειεξγαζία κε ην 69% λα ζεσξεί φηη ε ηειεξγαζία ζα παξακείλεη είηε ζαλ
κφληκνο ηξφπνο απαζρφιεζεο είηε κεξηθψο. Αληίζηνηρα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη σο πξνο ηελ
θαζηέξσζε ηεο ηειεξγαζίαο κε ην 64% λα ζεσξεί ζεηηθή ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κφληκε βάζε ελψ
αξλεηηθή ηελ ζεψξεη κφιηο ην 10% φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 23.
Σέινο, ζην Γξάθεκα 24, νη εξσηεζέληεο εθθέξνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε πνηνπο ηξφπνπο
ζα δηεπθνιπλζεί ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία γηα ηνπο ίδηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζεψξεζαλ φηη ε
εηαηξεία ηνπο πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ψζηε λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο ελψ αληίζηνηρα πςειά πνζνζηά παξνπζηάδνπλ θαη άιινη ηνκείο φπσο είλαη ε
απινπνίεζε εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε εθπαίδεπζε ζε λέα ζπζηήκαηα εξγαζίαο θαη ε
αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ζνβαξά ππφςε απφ ηα ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ θαζψο νη ηειεξγαδφκελνη είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ
λα θξίλνπλ κε πνηεο παξεκβάζεηο ζα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε
θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπο.

Γράφθμα 21. Προθγοφμενθ εμπειρία Τθλεργαςίασ.
Πθγι: ΚPMG
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Γράφθμα 22. Απόψεισ ςχετικά με τθν μελλοντικι εφαρμογι τθσ Τθλεργαςίασ ςτθν Ελλάδα.
Γράφθμα 23. Στάςθ εργαηομζνων ςε πικανι μελλοντικι κακιζρωςθ τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: KPMG

Γράφθμα 24. Προτάςεισ εργαηομζνων ςχετικά με βελτίωςθ τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: KPMG

3.4.2. Έρευνα Εργαςτηρίου Διοίκηςησ Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) Οικονομικού Πανεπιςτημίου
Αθηνών

Ζ έξεπλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ έιαβε δξάζε ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε έιαβε
ρψξα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020, δειαδή επηά (7) κήλεο κεηά ηελ έξεπλα ηεο ΚPMG, ελψ ε
δεχηεξε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021, έλα έηνο δειαδή κεηά. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη 557
εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
απαξηίδνπλ φια ηα εξγαζηαθά πξνθίι (ειηθία, θχιν, εθπαίδεπζε, εξγαζηαθή εκπεηξία).

Γράφθμα 25. Προθγοφμενθ εμπειρία Τθλεργαςίασ.
Πθγι: ΑΔΑ
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ Γξάθεκα 25, πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο πνπ άιιαμε ξηδηθά ηελ
θαζεκεξηλφηεηα φισλ καο δελ είρε εξγαζηεί κε ηειεξγαζία ην 71,9% ηνπ δείγκαηνο ελψ κφιηο
ην 4,7% εξγαδφηαλ ζπζηεκαηηθά. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ηξνπνπνηήζεθαλ αηζζεηά χζηεξα απφ
ηελ εκθάληζε ηνπ Covid-19 θαζψο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021 ην 54% είρε εξγαζηεί έζησ κηα θνξά
κε ηειεξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ πιένλ «επαθή» κε
ηελ ηειεξγαζία ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ αθνχ πξν παλδεκίαο ήηαλ ζην 28% θαη έθηαζαλ ηα
ηέιε ηνπ 2021 ζην 54%, κηα πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 26%!
Χζηφζν, ηα πνζνζηά ησλ ηειεξγαδφκελσλ έπεζαλ ην 2021 ζε ζρέζε κε ην 2020. Σν 2020 ην
πνζνζηφ ησλ ηειεξγαδφκελσλ ήηαλ ζην 52,1% ελψ ην 2021 έπεζε ζην 27,8%. Απηφ νθείιεηαη
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ κείσζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο ηειεξγαζίαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα φζν θαη ζηνλ δεκφζην αιιά θαη ζην εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ Covid-19 (βιέπε Πίλαθα 4).
Όζνλ αθνξά ηνπο ηειεξγαδφκελνπο, νη πεξηζζφηεξνη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη
ππφ ην ίδην θαζεζηψο ζε πνζνζηφ 85%, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 26. Άμην αλαθνξάο
είλαη απφ απηφ ην 45% πνπ δελ έρεη εξγαζηεί πνηέ κε ηειεξγαζία, ην 10% πεξίπνπ ζα
επηζπκνχζε λα δνθηκάζεη ηελ εξγαζία ππφ απηφ ην θαζεζηψο.
Δκπεηρία ηειεργαζίας
2021
2020
27,8%
52,1%
Δργαζία από
απόζηαζε
71,5%
45%
Δργαζία δηα
δώζες
Πίνακασ 4. Εμπειρία τθλεργαςίασ
Πθγι: ΑΔΑ

Γράφθμα 26. Επικυμία ςυνζχιςθσ εργαςίασ με Τθλεργαςία.
Πθγι: ΑΔΑ
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ην Γξάθεκα 27, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο φζσλ εξγάδνληαη απφ απφζηαζε θαη αθνξά ηελ
πξνηίκεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα ηεο ηειεξγαζίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηειεξγαδφκελσλ
επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη φπσο θαη ηελ ζηηγκή ηεο έξεπλαο ζε πνζνζηφ 54,4%. Οη
ηειεξγαδφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ηελ ηειεξγαζία ή λα ηελ κεηψζνπλ είλαη ζηα ίδηα
επίπεδα κε ηνπο ηειεξγαδφκελνπο πνπ ζέινπλ λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηειεξγαζία ή θαη
ζπλέρεηα. Σα πνζνζηά θαη γηα ηηο δχν νπζηαζηηθά θαηεγνξίεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 23%.

Γράφθμα 27. Επικυμία ςυχνότθτασ εργαςίασ με Τθλεργαςία.
Πθγι: ΑΔΑ

Σν πξνεγνχκελν γξάθεκα αθνξνχζε κφλν ηνπο ηειεξγαδφκελνπο. ην επφκελν, Γξάθεκα 28,
παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ εκπεηξία ηειεξγαζίαο ζρεηηθά κε
ηελ ζπρλφηεηα ηειεξγαζίαο πνπ ζα επηζπκνχζαλ. χκθσλα, κε ηελ έξεπλα ην 50% ηνπ
δείγκαηνο επηζπκεί λα εξγάδεηαη κε ηειεξγαζία ζπρλά ή ηαθηηθά. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ είλαη φηη
ζε κφληκε βάζε επηζπκεί λα εξγάδεηαη κε ηειεξγαζία κφλν ην 6% ελψ ην 9,5% δελ επηζπκεί λα
εξγαζηεί θαζφινπ απφ απφζηαζε. Καη απφ ηα δχν απηά γξαθήκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε
πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ επηζπκεί λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο αιιά φρη ζε
κφληκε βάζε.
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Γράφθμα 28. Ποςοςτά επικυμίασ του ςυνόλου των εργαηομζνων να εργαςτοφν με Τθλεργαςία
Πθγι: ΑΔΑ

χκθσλα, κε ην Γξάθεκα 29, ην 2020 ε πιεηνςεθία ησλ εξγνδνηψλ (53%) παξείραλ ζηήξημε
ζηνπο ηειεξγαδφκελνπο ελψ ην 2021 ε ζηήξημε ησλ εξγνδνηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζε πνζνζηφ
63,8%. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 29, νη επηρεηξήζεηο παξείραλ ζηνπο ηειεξγαδφκελνπο
θπξίσο θνξεηνχο ππνινγηζηέο, πηζηνπνηεηηθά VPN, ηα απαξαίηεηα ινγηζκηθά θαη πξνγξάκκαηα
(MS Teams, Zoom, MS Office, ζχλδεζε κε server, Webex θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, π.ρ.
ζρεδηαζκνχ), ηειεθσλία θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.
πκπεξαζκαηηθά, λα ηνληζηεί φηη λαη κελ ην 2021 κεηψζεθαλ πεξίπνπ ζην ήκηζπ ηα πνζνζηά
ηειεξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά απμήζεθε αηζζεηά ε επέλδπζε
ησλ εηαηξεηψλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνο απηνχο πνπ ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη απφ
απφζηαζε. Απηφ ζπλέβε, δηφηη ε εθαξκνγή κε ηειεξγαζία ην 2020 πηζαλφηαηα γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζεσξήζεθε σο ιχζε αλάγθεο ελψ ηαπηφρξνλα δελ είραλ δεκηνπξγεί
αθφκε νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηεο. Χζηφζν, ππήξμαλ θαη εηαηξείεο πνπ
αληηιήθζεθαλ φηη ε ηειεξγαζία απνηειεί κηα κεγάιε επθαηξία ηφζν γηα ηηο ίδηεο φζν θαη γηα
ηνπο ηειεξγαδφκελνπο θαη πξνρψξεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο
ζε βάζνο ρξφλνπ.
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Γράφθμα 29. Παροχι εξοπλιςμοφ κατά τθν διάρκεια τθσ Τθλεργαςίασ.
Πθγι: ΑΔΑ

Γεληθφηεξα, θαη ηα δχν έηε, παξαηεξήζεθε φηη νη ειηθηαθά κεγαιχηεξνη εξγαδφκελνη είραλ
επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ ηειεξγαζία θαη ιηγφηεξε επηζπκία λα εξγαζηνχλ απφ ην ζπίηη αιιά θαη
λα επηθξαηήζεη ε ηειεξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη. Δπίζεο, ηα επαγγέικαηα πνπ
απαηηνχλ δηαπξνζσπηθέο επαθέο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζηελ ρξήζε ηεο
ηειεξγαζίαο, ηέηνηα επαγγέικαηα είλαη ε εθπαίδεπζε, ε ηαηξηθή, ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα θ.α..
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεηηθνί ζηελ ηειεξγαζία είλαη φζνη εξγάδνληαη πάλσ ζε αλαιχζεηο,
δηαρείξηζε αξρείσλ, ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.. Πην ζπγθεθξηκέλα ζεηηθά ζηελ ηειεξγαζία
παξνπζηάδνληαη νη κεραληθνί, ζρεδηαζηέο, δεκφζηνη ππάιιεινη, αλαιπηέο θαη νηθνλνκνιφγνη.

4. Θεςμικό πλαύςιο Σηλεργαςύασ
Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ε ηειεξγαζία δελ ξπζκηδφηαλ κέζσ ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ. Τπήξρε έλα κεγάιν λνκνζεηηθφ θελφ ην νπνίν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαιππηφηαλ
θαη κε ηελ έιεπζε ηεο παλδεκίαο έθιεηζε ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ αξρή έγηλε φπσο ζπλεζίδεηαη ζε
Δπξσπατθφ επίπεδν, ην 2002, φπνπ ππνγξάθεθε ε πκθσλία- Πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία κε
ηελ νπνία έγηλε κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο απηνχ ηνπ θελνχ ζηε λνκνζεζία φισλ ησλ κειψλ
θξαηψλ ηεο Δ.Δ.. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, αξρηθά ζα αλαιπζεί ε ζρεηηθή πκθσλία- Πιαίζην σο πξνο
ηα άξζξα πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί έκθαζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία πξηλ
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ Covid-19.
4.1.Ευρωπαώκό Θεςμικό Πλαύςιο

Ζ πκθσλία- Πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία ζεζπίζηεθε χζηεξα απφ πξσηνβνπιία ηεο Δ.Δ. πξηλ
απφ 20 έηε, δειαδή ην 2002. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα άξζξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο πνπ
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απνηέιεζαλ ζε επφκελν ζηάδην θαη ηα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζία απφ απφζηαζε.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ζθνπφο ηεο πξναλαθέξνπζαο ζπκθσλίαο απνηεινχζε ν εθζπγρξνληζκφο
ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαγθαίαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ επειημίαο θαη αζθάιεηαο, ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ησλ επθαηξηψλ έληαμεο ησλ αηφκσλ κε
δπζθνιίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ελ θαηαθιείδη ε ζέζπηζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο
θάζε κνξθήο θαλνληθήο ηειεξγαζίαο.
Σν άξζξν 3 νξίδεη ηελ ηειεξγαζία σο κνξθή απαζρφιεζεο πνπ έρεη νηθεηνζειή ραξαθηήξα, ελψ
πξνθξίλεη, φηη ε πιεξνθφξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο
ηειεξγαζίαο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη
πάληνηε κε έγγξαθν ηξφπν. Καζίζηαηαη δε ζαθέο φηη, ε κεηάβαζε ζηελ ηειεξγαζία δελ ζίγεη ην
θαζεζηψο απαζρφιεζεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ, αιιά κεηαβάιιεη µφλν ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζία, ελψ ε άξλεζε ελφο εξγαδνκέλνπ λα ηειεξγαζηεί, δελ απνηειεί απφ
κφλε ηεο αηηία δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο, νχηε ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ
απαζρφιεζεο ηνπ.
ην άξζξν 4 εηζάγεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ηειεξγαδφκελσλ θαη εξγαδνκέλσλ
κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, σο πξνο ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο.
Με ην άξζξν 5 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο γηα ελεκέξσζε ηνπ ηειεξγαδφκελνπ γηα
δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο, ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ην ζθνπφ απηφ
θαη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο.
ην άξζξν 6 αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ
ηειεξγαδφκελνπ, αιιά θαη ε ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο ηειεξγαζίαο (ελαξκφληζε µε ην Π∆ 398/94
πεξί νζνλψλ νπηηθήο απεηθφληζεο).
Με ην άξζξν 7 ε πκθσλία- Πιαίζην ηνλίδεη ηνλ ελδνηηθνχ δηθαίνπ ραξαθηήξα ησλ ζπκβαηηθψλ
φξσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα εξγαζηαθνχ εμνπιηζκνχ, επζχλεο θαη δαπαλψλ θαηά ηελ
ηειεξγαζία, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Τπνρξεψζεηο ηνπ
εξγνδφηε νξίδνληαη ε παξνρή, ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηειεξγαζία, ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλδένληαη κε
απηήλ, θαζψο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ δεκηά ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζηα δεδνκέλα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηειεξγαδφκελν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο ππνρξεψζεηο ηνπ
ηειεξγαδφκελνπ νξίδεηαη ε θξνληίδα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ηνπ παξέρεηαη θαη ε κε δηαλνκή
πιηθνχ, µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
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ην άξζξν 8, ν εξγνδφηεο θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο
αζθάιεηαο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ, πάληα φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη
γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε ηνπο 18 θαλφλεο πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ηνπο νπνίνπο ν ηειεξγαδφκελνο νθείιεη λα ηεξεί. Δπίζεο, ζεζπίδεηαη, ππφ ηηο
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ εξγνδφηε, ησλ εθπξφζσπσλ ησλ
εξγαδφκελσλ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζην ρψξν ηειεξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σν άξζξν 9 αλαθέξεη ξεηά φηη ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ
θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ ίδην, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ησλ ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Ο φγθνο εξγαζίαο θαη ηα θξηηήξηα
απφδνζεο πξέπεη λα είλαη γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν ίδηα κε εθείλα ησλ ζπγθξίζηκσλ εξγαδνκέλσλ.
Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ν εξγνδφηεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηε ιήςε απνηξεπηηθψλ κέηξσλ φζνλ
αθνξά ηελ απνκφλσζε ησλ ηειεξγαδφκελσλ θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο ελψ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επηρείξεζε.
ην άξζξν 10, επαλεκθαλίδεηαη ε εθαξκνγή ίζεο κεηαρείξηζεο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε
αλαθνξά ζηα ζέκαηα πξφζβαζεο ζηελ θαηάξηηζε, ζηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
θαη ζηηο πνιηηηθέο αμηνιφγεζεο ησλ ηειεξγαδφκελσλ ζε ζρέζε µε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο
πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία απαζρνινχκελσλ.
Οκνίσο, ην άξζξν 11 εμαιείθεη ηελ απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ θαη ζε επίπεδν ζπιινγηθψλ
δηθαησκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ηειεξγαδφκελσλ µε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηα αληηπξνζσπεπηηθά
φξγαλα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνζκέηξεζή ηνπο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Σν άξζξν 12 ζεζπίδεη γηα ηνλ εξγνδφηε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ γηα
θάζε πεξηνξηζκφ ζηε ρξήζε ζπζθεπψλ ή άιισλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη γηα ηηο
θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ.
ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 13 απνηειεί ηε κνλαδηθή εηδηθή αλαθνξά ζηελ θαη’ νίθνλ ηειεξγαζία
θαη νξίδεη φηη ε πξφζβαζε ηνπ εξγνδφηε/ πξντζηακέλνπ ζηελ θαηνηθία ηνπ ηειεξγαδφκελνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρψξνο εξγαζίαο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, χζηεξα απφ θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ γηα ζρεηηθή επηζεψξεζε, είηε κε θάπνηα πξνεηδνπνίεζε, εθφζνλ
ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ αξρηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 14 θαζνξίδεηαη εμ αξρήο ε εθκεηάιιεπζε, ζηελ νπνία ν ηειεξγαδφκελνο
αζθεί ηα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ηνπ, ελψ νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ πιεξνθνξνχληαη θαη
γλσκνδνηνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ηειεξγαζίαο, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ζσκαηείσλ
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θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ Ν. 1264/1982 θαη ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ν.
1767/1988 φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Ζ πκθσλία- Πιαίζην δφζεθε σο ζχζηαζε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξννπηηθή λα
ελζσκαησζνχλ νη ξπζκίζεηο ηεο ζπκθσλίαο, είηε κε ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο (εζληθή, θιαδηθή, επηρεηξεζηαθή), είηε κε άηππεο ζπκθσλίεο, είηε αθφκα θαη κε
ζπλδπαζκφ ησλ δπν.
Δπεηδή ε πκθσλία απνηεινχζε ζχζηαζε, θαη δελ κνξθνπνηήζεθε πνηέ ζε Δπξσπατθή Οδεγία,
ε ελζσκάησζε ηεο ζηελ εζληθή λνκνζεζία ζηεξίρζεθε ζηελ πξσηνβνπιία ησλ επηκέξνπο
εζληθψλ εηαίξσλ θαη ζηηο εηδηθέο πξαθηηθέο θάζε ρψξαο. ηελ Διιάδα απηή ε επξσπατθή
πκθσλία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ην 2006. Οπζηαζηηθά, απηφ ζπλέβε κε ηελ
πξνζάξηεζή ηεο ζηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2006/2007. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, εθαξκφζηεθε θαλνληζηηθή ηζρχ γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο
ρψξαο καο ελψ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηειεξγαδφκελσλ ππήξμαλ κε ηνλ
Ν.3896/2010.
Γεληθνχ ραξαθηήξα δηαηχπσζε ζρεηηθά κε ηελ ηειεξγαζία ζπλαληάηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία
ζην άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ 3846/2010, ζηνλ νπνίν, δελ ππήξμαλ εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη ξπζκίζεηο
θαηά θιάδν, φκσο παξά ηελ γεληθφηεηα ηνπ, εληάρζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία θξίζηκνη
φξνη γηα ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε έλαληη ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηελ ιεηηνπξγηθή
έληαμε ηνπ ηειεξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε θαη ηε ζρέζε εμάξηεζεο εξγαδφκελνπ απφ ηνλ
εξγνδφηε. Πηζαλψο, θχξηνο ζθνπφο ηεο δηάηαμεο απηήο ήηαλ λα κελ θαηαιείπεηαη ακθηβνιία
ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε.
Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ε εθαξκνγή λνκηθά δεζκεπηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηειεξγαζία ζε
ρψξεο ηεο Δ.Δ. δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη παξαθηλνχλ ηηο εηαηξείεο λα εθαξκφζνπλ απηφ ην
κνληέιν εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, θξάηε φπσο ε ινβαθία, ε Σζερία, ε Ληζνπαλία, ε Πνισλία,
ε Πνξηνγαιία θαη ε Οπγγαξία πνπ δηαζέηνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο παξαηεξήζεθε φηη έρνπλ
ρακειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο απφ θξάηε πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ηειεξγαζία κε άηππνπο
θαλφλεο, φπσο ε νπεδία, ε Οιιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Φηλιαλδία.
4.2. Ελληνικό Νομοθετικό Πλαύςιο
4.2.1. Νομοθετικό Πλαίςιο πριν την πανδημία

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, κέρξη ην 2006 ππήξρε κεγάιν λνκνζεηηθφ
θελφ σο πξνο ηελ ηειεξγαζία. Απηφ άιιαμε κε ηελ πκθσλία- Πιαίζην πνπ ζπζηάζεθε ζηα
θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ην 2002 θαη πξνζαξηήζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ην 2006. ηε
ζπλέρεηα, φπσο έρεη θαη απηφ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ππήξμαλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ηειεξγαδφκελσλ κε ηνλ Ν.3896/2010.
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Ζ πκθσλία- Πιαίζην θαη ην άξζξνπ 5 ηνπ λ.3846/2010 θαζηέξσζαλ ηνλ νηθεηνζειή ραξαθηήξα
ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ζην πιαίζην ηεο ηειεξγαζίαο γηα
έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηειεξγαδφκελνπ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ εληφο πξνζεζκίαο 8 εκεξψλ, ρσξίο φκσο λα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Δπίζεο, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ
ηειεξγαδφκελν γηα ηα θαζήθνληα ηνπ ελψ αλαθέξεηαη θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο πνπ
πξνθαιείηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ηειεξγαζία.
Δπηπιένλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο δίλεηαη δίκελε πξνζεζκία ψζηε λα ελεκεξσζεί
εγγξάθσο ν ηειεξγαδφκελνο απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο εθπξφζσπνπο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, ζην πιαίζην έληαμεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηα
ζπιινγηθά ηνπ εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.

Εικόνα 12. Μζςα Τθλεργαςίασ.
Πθγι: skiadopouloslaw.gr

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3846/2010, «μεθαζαξίδεη» ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο ηνπ
εξγαδνκέλνπ απφ θαζεζηψο ηειεξγαζίαο ζηελ δηα δψζεο εξγαζίαο, ε αιιαγή απηή γίλεηαη
χζηεξα απφ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ο λφκνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
πξνζαξκνγήο ηξηψλ κελψλ, ψζηε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο δελ επηζπκεί ηε
ζπλέρηζε ηεο ηειεξγαζίαο, λα ην δειψζεη εληφο απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη κε πεξηζψξην
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ δήισζε ν εξγαδφκελνο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηα
δψζεο. Βεβαία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα
ηνπνζεηήζεη ηνλ εξγαδφκελν πνπ δηαθφπηεη ηελ ηειεξγαζία ηνπ ζε αληίζηνηρε ζέζε κε απηή πνπ
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θαηείρε θαη φηαλ βξηζθφηαλ ζε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ
λφκνπ θαζψο πξνζηαηεχεη ηνλ εξγαδφκελν απφ πηζαλφ ππνβηβαζκφ.
Δπηπξφζζεηα, θαζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα θαιχπηεη ην θφζηνο ηνπ
ηειεξγαδφκελνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο εξγαζία (π.ρ. ηερληθή
ππνζηήξημε, δαπάλεο επηζθεπήο, θφζηνο αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, δαπάλεο ηειεπηθνηλσληψλ
θ.α.). Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο
ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ηειεξγαζίαο αιιά αλήθνπλ ζηνλ εξγαδφκελν.
Όπσο δηαπηζηψλεηαη ζεκεία ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηειεξγαζία ηαπηίδνληαη
κε ηελ ζχζηαζε ηεο πκθσλίαο- Πιαίζην ηεο Δ.Δ.. Αξθεηά ζεκεία παξνπζηάδνπλ θελά θαη
νξηζκέλεο αφξηζηεο νδεγίεο σζηφζν ηα πξψηα βήκαηα ζε απηφ ην λέν είδνπο εξγαζία ζηα
ειιεληθά δεδνκέλα είρε γίλεη.
4.2.2. Νομοθετικό Πλαίςιο μετά την πανδημία

Σν επφκελν βήκα, ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηειεξγαζίαο, πινπνηήζεθε κε ηελ έιεπζε
ηνπ Covid-19 ζηηο αξρέο ηνπ 2020. Απηφ ζπλέβε δηφηη ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ εθαξκφζηεθε ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο ε
εξγαζία απφ απφζηαζε. Δπνκέλσο, θξίζεθε επηβεβιεκέλε ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ
ηειεξγαζία λα αλαζεσξεζεί.
Ζ αξρή έγηλε ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 φπνπ ζεζπίζηεθε κηα ζεηξά απφ ΦΔΚ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ ηνχ, ζηα νπνία ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο ηφζν ζην
δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Σελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ζην πιαίζην ησλ έθηαθησλ αιιά θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ Covid-19 ε ηειεξγαζία έγηλε ππνρξεσηηθή αθφκα θαη γηα
ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αξλεζεί θάπνηνο ηελ εμ
απνζηάζεσο εξγαζία.
Δπίζεο, κε βάζε ηελ λνκνζεζία πνπ ζεζπίζηεθε κεηά ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο θαη ηελ
ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ηειεξγαζίαο νη εξγαδφκελνη πνπ εξγάδνληαη απφ απφζηαζε έρνπλ ηα ίδηα
δηθαηψκαηα κε ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη δηα δψζεο. Δπηπιένλ, ν εξγνδφηεο εμαθνινπζεί λα
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ην ινγηζκηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ.
Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ ηειεξγαδφκελν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαζψο θαη λα
κεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ, ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν ηειεξγαδφκελνο λα θέξεη ζε
πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, δελ απαηηείηαη λα
γίλεη θάπνηα ηξνπνπνίεζε ή λα δεισζεί ε κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο. Απηφ νπζηαζηηθά δίλεη ηελ
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δπλαηφηεηα ζηνλ εξγνδφηε λα απνθαζίδεη, ιακβάλνληαο ππφςε πξσηίζησο ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ, αλ ν εξγαδφκελνο ζα εξγαζηεί απφ απφζηαζε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν
ηειεξγαδφκελνο απνθαζίδεη ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπ, ηεξψληαο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο εξγνδφηξηαο επηρείξεζεο/
ππεξεζίαο.
Απηά νπζηαζηηθά ήηαλ θάπνηα έθηαθηα κέηξα πνπ έπξεπε λα παξζνχλ ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ
ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη νη επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπλέβε θαζψο ε ηειεξγαζία απνηειεί ν
βαζηθφο ηξφπνο ζπλέρηζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, θπζηθά
κε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο Covid-19.

Εικόνα 13. Νομοςχζδιο για Τθλεργαςία.
Πθγι: kathimerini.gr

ε επφκελν ζηάδην, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πεξαζκέλν έηνο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2021,
ζεζκνζεηήζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θ. Βνξίδε, λνκνζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηελ
ξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηφζν ζε
έθηαθηεο φζν θαη ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πιεξνθνξηθή γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία.
Ο λφκνο 4807/2021 πξνζδηνξίδεη εθ λένπ ηελ έλλνηα θαη ηηο αξρέο ηεο ηειεξγαζίαο, θαζνξίδεη ην
ρξνληθφ πιαίζην αιιά θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο. Δπίζεο, απνζαθελίδεη ηελ δηαδηθαζία
ππνβνιήο αίηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία θαζψο θαη ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο, ζεηηθή ή αξλεηηθή, θαη ην πεξηερφκελν ηεο.
ηε ζπλέρεηα, νξνζεηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο ζην νπνίν ππάγνληαη νη κφληκνη
δεκφζηνη ππάιιεινη αιιά θαη νη ππάιιεινη ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, εθφζνλ ε θχζε
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ηεο εξγαζίαο ηνπο επηηξέπεη λα εξγαζηνχλ κε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο. Δμαηξνχληαη, απφ ηηο
παξαπάλσ θαηεγνξίεο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη εθπαηδεπηέο ζε φιεο ηηο δνκέο θάζε
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νηθεηνζειή ραξαθηήξα ηεο ηειεξγαζίαο, φπσο έρεη
αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη απνζαθελίδεηαη φηη φινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηα ίδηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα αλ εξγάδνληαη απφ απφζηαζε κε θαζεζηψο
ηειεξγαζίαο ή ζηνλ θπζηθφ ρψξν εξγαζίαο.
Καη ζε απηφ ην λνκνζρέδην εμαζθαιίδεηαη φηη ν εθάζηνηε δεκφζηνο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ππαιιήινπ θαη δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο
πξνζσπηθήο δσήο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ θνξέα, ν νπνίνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ ηδησηηθή
δσή ηνπ ηειεξγαδφκελνπ θαη ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ. Πάλσ ζε απηφ, ηνλίδεηαη φηη
νπνηνδήπνηε κέζν παξαθνινχζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ ζηφρν ηεο εξγαζίαο ηνπ
ηειεξγαδφκελνπ.
Όζνλ αθνξά ην επαίζζεην ζέκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη φηη ν
εθάζηνηε θνξέαο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ν
ηειεξγαδφκελνο θαη πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πεηπραίλεηαη
εθφζνλ ν θνξέαο παξάιιεια κε ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ελεκεξψλνπλ θαη
εθπαηδεχνπλ θαηάιιεια ηνπο ηειεξγαδφκελνπο ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο λα
δηαξξεχζνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα.
Να αλαθεξζεί φηη ν θνξέαο εμαζθαιίδεη αζθαιή απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπηβάιιεη πεξηνξηζκνχο γηα λα δηαζθαιίζεη
ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη πξφζβαζε ν ηειεξγαδφκελνο. Παξάιιεια,
εγθαζηζηά αζθαιέο πξσηφθνιιν αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζηνλ ρψξν ηειεξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ
θαη δεκηνπξγεί έλα ηδησηηθφ δίθηπν ην νπνίν ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα
αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν εξγαζίαο ηνπο.
Δπηπιένλ, ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ειεθηξνληθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηειεξγαδφκελνο γηα ηελ εξγαζία ηνπ antivirus θαη
firewall. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηειεξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ππεξεζηαθφ
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ θνξέα γηα νπνηαδήπνηε απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππεξεζία ηνπ θαη ηελ εξγαζία ηνπ.
Όζνλ αθνξά ηηο ηειεδηαζθέςεηο ν θνξέαο πξέπεη ρξεζηκνπνηεί πιαηθφξκεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
θξππηνγξάθεζε ηνπ ζπλδέζκνπ ζχλδεζεο ζε απηέο. Σνλίδεηαη ξεηά φηη θαηά ηηο ηειεδηαζθέςεηο
αιιά θαη γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηνπ ηειεξγαδφκελνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ελζσκαησκέλεο
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θάκεξαο ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί νπνηνδήπνηε ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ, νθείιεη λα εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ
θνξέα, λα αλαινγεί ζηνλ ζηφρν εθαξκνγήο ηνπ θαη λα εμππεξεηεί κφλν ηνλ ζθνπφ πνπ
επηδηψθεη.
Να ηνληζηεί φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ηειεξγαζία ζηελ πξάμε ην λνκνζρέδην επηβάιεη ζηνλ
αξκφδην θνξέα λα ειέγμεη αλ ηεξνχληαη φιεο νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο θαη κφλν αλ
ηεξνχληαη φιεο εθαξκφδεηαη ε ηειεξγαζία, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ηειεξγαζία δελ
ιακβάλεη ρψξα.
Καη ζε απηφ ην λνκνζρέδην ηνλίδεηαη ν εζεινχζηνο ραξαθηήξαο ηεο ηειεξγαζίαο. Χζηφζν, ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθηνπ θηλδχλνπ, φπσο είλαη ε δεκφζηα πγεία ν ηειεξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα
απνδερζεί ηελ πξφηαζε ηνπ θνξέα θαη λα εξγαζηεί κε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαξθέζνπλ απηέο νη έθηαθηεο ζπλζήθεο. Τπάξρεη έλαο αθφκε ηξφπνο λα εθαξκνζηεί ε
ηειεξγαζία θαη απηή αθνξά ζέκαηα πγείαο ηνπ εξγαδφκελνπ, κε ηνλ θνξέα λα πξέπεη λα
απνδερζεί ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία εθφζνλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ελψ αλ
ππάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη απφξξηςεο ηεο, ν θνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη
γξαπηψο ζηνλ ππάιιειν.
ρεηηθά κε ηα ρξνληθά φξηα ηεο ηειεξγαζίαο, εθαξκφδνληαη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ζε
εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε θάζε έηνπο, ελψ κπνξεί λα παξέρνληαη γηα 40 εξγάζηκεο κέξεο ζε
δηάζηεκα 3 κελψλ, αλά έηνο θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ, 15 Ηνπιίνπ
έσο 30 Απγνχζηνπ, εθηφο αλ ηζρχνπλ νη έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Σν σξάξην ηειεξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο φπνπ εθαξκφδνληαη ελψ κπνξεί λα εξγάδεηαη εμ απνζηάζεσο κέρξη ην 25%
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εθάζηνηε θνξέα, θπζηθά ζε θαηαζηάζεηο εηδηθψλ ζπλζεθψλ απηά ηα
πνζνζηά απμάλνληαη θαηά πνιχ.
Ο ηειεξγαδφκελνο κπνξεί λα εξγάδεηαη απφ φπνπ θξίλεη απηφο φηη πιεξνχληαη φιεο νη
πξνδηαγξαθέο λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ηεξνχληαη φια ηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθαιείαο. Φπζηθά, εληφο Διιάδαο θαη πάληα απαηηείηαη ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην
αξκφδην φξγαλν Γηεχζπλζεο ηνπ θνξέα.
Ο ηαζκφο Σειεξγαζίαο νπζηαζηηθά είλαη ν ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο θαη ε ηερλνινγηθή
ζπζθεπή πνπ απαηηείηαη γηα λα κπνξέζεη ν ηειεξγαδφκελνο λα εξγαζηεί απφ απφζηαζε θαη
παξέρεηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ εξγάδεηαη ελψ ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία. Χζηφζν, ν ηειεξγαδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ δηθφ
ηνπ εμνπιηζκφ εθφζνλ ν ίδηνο ην επηζπκεί. ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη ζε πεξίπησζε
βιάβεο ή θαηαζηξνθήο κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηφηε ηελ δηφξζσζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ή
νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε αλαιακβάλεη ν αξκφδηνο θνξέαο. Μφλν ζε πεξίπησζε βιάβεο πνπ
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νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ ππαιιήινπ ην θφζηνο επηβαξχλεη ηνλ ίδην. Σέινο, ν ηειεξγαδφκελνο δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξερφκελν εμνπιηζκφ γηα πξνζσπηθή ρξήζε ζε θακία πεξίπησζε.
Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζέζεηο ηειεξγαζίαο, ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην αλαθέξεη φηη
πξσηίζησο εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ζηε ζπλέρεηα ιακβάλνληαη ππφςε νη
αλάγθεο ηνπ θνξέα, έπεηηα θαζνξίδεηαη ε θχζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πνπ είλαη
δπλαηή ε δηεθπεξαίσζε απηψλ κέζσ ηειεξγαζίαο. Δθφζνλ, φια απηά ιεθζνχλ σο πξνυπνζέζεηο,
ν πξντζηάκελνο θάζε δηεχζπλζεο θάζε απηνηεινχο ηκήκαηνο ηνπ θνξέα, δχν θνξέο θάζε ρξφλν ή
ζε πην ζχληνκν δηάζηεκα αλ παξαζηεί έθηαθηε αλάγθε, θαζνξίδεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο
ηειεξγαζίαο θαζψο θαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.
ηε ζπλέρεηα, ν εξγαδφκελνο δειψλεη φηη ζέιεη λα εξγαζηεί απφ απφζηαζε ππνβάιινληαο
επίζεκν αίηεκα ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θνξέα ηνπ, φπνπ αλαθέξεη ξεηά ηνλ
αξηζκφ εκεξψλ πνπ επηζπκεί λα ηειεξγαζηεί αιιά θαη ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη
ην ρψξν απφ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεξγαζία. Δπίζεο, ν ππάιιεινο δειψλεη αλ ζα
εξγαζηεί κε δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ ή πξέπεη λα ηνπ ηνλ παξέρεη ν θνξέαο ελψ δίλεηαη θαη ε
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δηαθνξεηηθφ σξάξην εξγαζίαο εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα
πνπ ππεξεηεί. Έπεηηα, ν πξντζηάκελνο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απαληάεη γξαπηψο ζην αίηεκα
ηνπ ππαιιήινπ θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζηνπο αξκφδηνπο ζπληνληζηέο ηεο δηαδηθαζίαο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ απαληήζεη ζεκαίλεη φηη ην αίηεκα δελ έγηλε δεθηφ.
Δθφζνλ, ην αίηεκα ηειεξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ γίλεη απνδεθηφ, θαζνξίδεηαη ν ηφπνο
ηειεξγαζίαο, ην σξάξην, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη θαη ηνπ παξέρεηαη. Δπίζεο,
ηνπ θνηλνπνηνχληαη νη φξνη ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ηερληθή ππνζηήξημε, νη πεξηνξηζκνί
ρξήζεο ηνπ θαη νη θπξψζεηο αλ παξαβηαζηνχλ, ν ηξφπνο θαη ηα κέζα ειέγρνπ ηήξεζεο σξαξίνπ
αλ απηφ πξνβιέπεηαη, νη θαλφλεο ηήξεζεο αζθάιεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Καη ζην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην αλαθέξεηαη φηη νη ηειεξγαδφκελνη θαη νη εξγαδφκελνη κε
θπζηθή παξνπζία έρνπλ αθξηβψο ηα ίδηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο. Γειαδή, νη
ππάιιεινη νθείινπλ λα κελ δηαξξένπλ πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο ηνπο θαη πξέπεη λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο. Δπίζεο, νη
ππάιιεινη νθείινπλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο δηαζθαιίδνληαο ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη
παξέρνληαο ην βέιηηζην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνπο πνιίηεο θαη λα ηεξνχλ ην σξάξην εξγαζίαο
ηνπο. Απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηνπο ηειεξγαδφκελνπο φζν θαη γηα
ηνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη κε θπζηθή παξνπζία.
Σέινο, ζην λνκνζρέδην εληάρζεθαλ δηαηάμεηο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εμεηδηθεχνληαη νη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη νη έθηαθηεο
ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηεο πνπ επηβάιινπλ σο κέζν πξφιεςεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο. Δπίζεο, εμεηδηθεχνληαη ηα
αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα πγείαο θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα ρξνληθά φξηα ηειεξγαζίαο
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γηα ηνπο έρνληεο πξνβιήκαηα πγείαο ενϊ ζε πεξηφδνπο εθηάθησλ ζπλζεθψλ αλαπξνζαξκφδνληαη
ην πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη κε ηειεξγαζία (κέρξη 50%) θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ θνξέα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα
εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία.

5. υμπερϊςματα
Ζ έλλνηα ηεο ηειεξγαζίαο κπνξεί λα ππάξρεη πεξίπνπ κηζφ αηψλα αιιά αθφκα θαη ζήκεξα δελ
αλαπηπρζεί έλαο αθξηβήο νξηζκφο, θαζψο νκάδεο αλζξψπσλ αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ
έλλνηα ηεο. Δπίζεο, ε ηειεξγαζία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγία, ηα
ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη θπζηθά κε ην δηαδίθηπν. Υσξίο απηά δελ ζα ππήξρε ε
δπλαηφηεηα ηεο εξγαζίαο απφ απφζηαζε.
Δπηζεκάλζεθε ζηελ αξρή φηη δελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο γηα ηελ ηειεξγαζία αιιά αξθεηνί πνπ
δηαζέηνπλ νξηζκέλα θνηλά ζεκεία. Απηφ ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηελ ηαρεία εμέιημε θαη
«αλαβάζκηζε» ηεο ηειεξγαζίαο αιιά θαη ζηηο πνίθηιεο κνξθέο ηεο. Δλλνείηαη, πσο ε ηερλνινγία
θαη νη πςειέο ηαρχηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο ηειεξγαζίαο
θαη ησλ λέσλ κνξθψλ ηειεξγαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν θαη
γηα ηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη αξθεηά
κεηνλεθηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη επηβάιιεηαη λα βξεζνχλ ιχζεηο.
πγθξηηηθά, βέβαηα, ηα πιενλεθηήκαηα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ αδπλακηψλ θαη γηα απηφ αθξηβψο
ηνλ ιφγν ε ηειεξγαζία «κνληκνπνηήζεθε» ζε δηάθνξεο εηαηξείεο ζε φια ηα θξάηε ηεο Δ.Δ.
Ο Covid-19 αλάγθαζε ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ λα επηβάιιεη πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα
νη θπβεξλήζεηο λα ζηξαθνχλ ζηελ ηειεξγαζία. Οπζηαζηηθά, ππνρξεψζεθε ε πιεηνςεθία ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζε κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, λα εξγάδνληαη απφ απφζηαζε ελψ κέρξη
εθείλν ην ζεκείν δελ είραλ θάπνηα ζρεηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, λα ηνληζζεί φηη ζε πνιιέο ρψξεο
δελ ππήξμε ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ή ε απαξαίηεηε πξνεξγαζία γηα ηελ ηειεξγαζία κε
απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, νη ρψξεο πνπ είραλ «επελδχζεη» θαη πξηλ ηελ παλδεκία ζηελ ηειεξγαζία, δελ
αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη
ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο.
Σα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξνεξγαζίαο ζε αξθεηά θξάηε- κέιε
ηε Δ.Δ. δηθαηνινγνχλ ηε κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
θξαηψλ- κειψλ. Δπίζεο, απνηέιεζκα ηεο θαζπζηέξεζεο ιχζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ
αιιά ην λνκνζεηηθφ θελφ ζε δηάθνξεο ρψξεο νδήγεζε ζε κεγάιε πηψζε ζηα πνζνζηά
ηειεξγαζίαο ην 2021 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ 2020 ζε αξθεηά θξάηε.
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Οπζηαζηηθά ε ηειεξγαζία απνηέιεζε γηα αξθεηνχο πξνζσξηλή ιχζε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θαη
φρη επθαηξία εμέιημεο κηαο λέαο κνξθήο εξγαζίαο.
Μία αθφκε παξαηήξεζε, είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά εθαξκνγήο ηεο
ηειεξγαζίαο αλά θιάδν. Απηφ είλαη αλακελφκελν, δηφηη εξγαδφκελνη πςειψλ δεμηνηήησλ
πξαγκαηνπνηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ απφζηαζε κέζσ ησλ Ζ/Τ θαη ηεο
ηερλνινγίαο, ελψ ηα επαγγέικαηα ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο. Σα
πςειφηεξα πνζνζηά ηειεξγαζίαο εληνπίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ ηα ρακειφηεξα
πνζνζηά εληνπίδνληαη ζε επαγγέικαηα πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηα πνζνζηά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ήηαλ απφ ηα
ρακειφηεξα ζηελ Δπξψπε θαη ηα πνζνζηά ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα είραλ θαη απηά
πησηηθή ηάζε ην 2021 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηφ είλαη
αξθεηά απνγνεηεπηηθφ θαζψο ελψ έξεπλεο είραλ δείμεη φηη ε Διιάδα κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο ζα
κπνξνχζε λα έρεη ζεκαληηθά νθέιε. Βέβαηα, αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ επηζπκεί λα
εξγάδεηαη κε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο είηε ζπλέρεηα είηε κεξηθέο θνξέο θαζψο έρνπλ πιένλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη εξγαζίεο ηνπο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ ρψξσλ
γξαθείσλ θαη είλαη πιένλ πην άλεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. Απηφ απνηειεί ην
«θιεηδί» γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ηειεξγαζίαο ζαλ θχξηα κνξθή απαζρφιεζεο.
Δπίζεο, ηα λνκνζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηειεξγαζία δειψλνπλ φηη πιένλ ε ηειεξγαζία αληηκεησπίδεηαη σο κηα λέα κνξθή απαζρφιεζεο,
γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ
Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ην λνκνζρέδην ηνπ 2021 πνπ ππεξςεθίζηεθε ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη
αθνξά ηελ ηειεξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα απνδεηθλχεη φηη αθφκα θαη γηα ηνλ θξαηηθφ
κεραληζκφ απνηειεί κηα κνξθή απαζρφιεζεο πνπ δελ πξέπεη λα ραζεί κειινληηθά.
Βέβαηα, δελ πξέπεη θαλείο λα επαλαπαχεηαη ζε έλα λνκνζρέδην ή ζηελ ζέιεζε ησλ ππαιιήισλ
λα εξγάδνληαη κε ηειεξγαζία. Ζ ηειεξγαζία θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο είλαη αιιειέλδεηε κε
ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ είλαη ξαγδαία άξα δελ γίλεηαη λα κελ αμηνινγνχληαη δηαξθψο λένη
ηξφπνη γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ κηα «δνθηκή» ψζηε φινη νη
εκπιεθφκελνη (εξγαδφκελνη, δηνίθεζε θηι) λα ιάβνπλ ππφςε ηη δελ ιεηηνχξγεζε ζσζηά θαη ηη
κπνξεί λα βειηησζεί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαζέηνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο
ηνπο νη ηειεξγαδφκελνη ζρεηηθά κε ηελ ηειεξγαζία.
Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηειεξγαδφκελσλ θαη ησλ ζηειερψλ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ ηερλνινγία. Γηα απηφ πξέπεη λα αλαπηχζζεηε θαη λα πξνζθέξεηε εηδηθή
εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
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απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Αθφκε, ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηειεξγαδφκελσλ θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη απφ ην γεληθφηεξν «πεξηβάιινλ» πνπ επηθξαηεί.
Γεληθφηεξα, ε παλδεκία έδσζε ηελ επθαηξία λα «θαιιηεξγεζνχλ» νη βάζεηο ηεο ηειεξγαζίαο
ηφζν ζηελ Διιάδα φζν ζηα ππφινηπα θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ. κε ηελ αλαβάζκηζε ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ θαη κε ηελ εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ πάλσ ζηελ ηειεξγαζία ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα είλαη ην ίδην απνδνηηθνί φπσο φηαλ εμαζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο δηα δψζεο.
Σέινο, ην θξάηνο θαηαλφεζε ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο ηειεξγαζίαο θαη κε ηηο θαηάιιειεο
θηλήζεηο επέβαιε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σα
λνκνζρέδηα πνπ ππεξςεθίζηεθαλ ηα πεξαζκέλα δχν έηε (2020,2021) ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ
δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο, πξνζηαηεχνπλ θαη παξέρνπλ αζθάιεηα ηφζν ηνλ
ηειεξγαδφκελν φζν θαη ηνλ εξγνδφηε ζρεηηθά κε ηελ ηειεξγαζία. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη
ην θξάηνο αληηιήθζεθε φηη κε απηή ηελ κνξθή εξγαζίαο παχνπλ αλ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ληψζνπλ παξαγσγηθνί, ρξήζηκνη θαη
λα αηζηνδνμνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Αλαθεξφκαζηε θπζηθά ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα,
άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο αιιά θαη γνλείο πνπ πξέπεη λα είλαη θνληά ζηα ηέθλα ηνπο.
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