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Κείµενο

Εργαζόµενοι από το σπίτι

Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς.
Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται όχι µόνο καινούργια επαγγέλµατα αλλά
και διαφορετικές µορφές εργασίας και σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. Ο
λόγος γίνεται για την τηλεργασία, η οποία έχει κάνει την εµφάνισή της και στην Ελλάδα
και, όπως πιστεύουν πολλοί, µπορεί όχι µόνο να συµβάλει στη µείωση της ανεργίας
αλλά και να αποφέρει στους εργαζοµένους και στους εργοδότες µεγαλύτερα οικονοµικά
οφέλη απ' ό,τι η συµβατική εργασία.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία µπορεί να οριστεί ως η µορφή
εργασίας που εκτελείται από ένα άτοµο κυρίως ή σε ένα σηµαντικό µέρος της, σε
τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή πελάτη,
και η οποία περιλαµβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγµένων τεχνολογιών
πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό της εργασίας. Οι δύο
βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν εργοδότη είτε
ελεύθερος επαγγελµατίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόµενος είναι µόνιµα
συνδεδεµένος µε το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ
περισσότερο ελεγχόµενη µέσω της τεχνολογίας και έχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς
τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιµο χρόνο του. Στη δεύτερη περίπτωση, ο
εργαζόµενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει τον ρυθµό εργασίας του
εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόµενος µόνο,
όταν είναι απαραίτητο, µε το δίκτυο της επιχείρησης, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε
πολλά επαγγέλµατα.
Η αύξηση των τηλεργαζοµένων στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα σιγά σιγά οφείλεται
στα οφέλη που υπόσχεται. Όσον αφορά τους εργαζοµένους µειώνονται ο χρόνος και οι
απαιτούµενες δαπάνες για τη µεταφορά τους προς και από τον χώρο εργασίας. Οι
λιγότερες επαγγελµατικές ανταλλαγές που συνάπτουν είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα,
γιατί έχουν ως αποτέλεσµα να έχουν περισσότερο χρόνο άρα και χρήµα. Και οι
εργοδότες ωφελούνται, εφόσον έχει παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγικότητας.
Από την άλλη πλευρά, όµως, η τηλεργασία έχει παρουσιάσει και αρνητικές επιδράσεις για
τους εργαζοµένους στο σπίτι όπως κοινωνική αποµόνωση, δυσκολίες προσαρµογής,
ειδικά στον οικογενειακό χώρο, όταν υπάρχουν παιδιά, υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισµού
και κόστος πρόσβασης για τους αυτοαπασχολουµένους στην τηλεργασία, λιγότερες
ευκαιρίες για προαγωγή, απώλεια προνοµίων και δικαιωµάτων (π.χ. διακοπές, άδεια
λόγω ασθενείας) κ.ά.
Φυσικά η τηλεργασία δεν είναι για τον καθέναν. Υπάρχουν κάποια σηµεία που πρέπει να
προσέξουν και οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει µε τον ίδιο
προσεκτικό τρόπο που κάνουν την επιλογή προσωπικού να επιλέξουν ποιες
δραστηριότητες θα µπορούσαν να γίνουν µέσω τηλεργασίας και ποιο προσωπικό έχει τη
γνώση, την ικανότητα και τα κίνητρα, όπως επίσης και το κατάλληλο κλίµα στο σπίτι,
ώστε να µπορέσει αποτελεσµατικά να αποδώσει µακριά από τον χώρο εργασίας. Όσο
λάθος είναι να ισχυριστούµε ότι ο εργαζόµενος αποδίδει καλύτερα, όταν εργάζεται υπό
επίβλεψη 8π.µ.- 4µ.µ. στον χώρο εργασίας, άλλο τόσο είναι λάθος ο ισχυρισµός ότι η
πλήρης µεταφορά της εργασίας στο σπίτι ή σε κάποιο περιφερειακό κέντρο εργασίας θα
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

αυξήσει την παραγωγικότητα. Το βασικό κλειδί της επιτυχίας είναι η προσεκτική επιλογή
και το ποσοστό µεταξύ τηλεργασίας και παραδοσιακού τρόπου εργασίας.
Από τον ηµερήσιο τύπο
(∆ιασκευή)

Ερώτηµα Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου σε 80-100 λέξεις.

Μονάδες 25

Ερώτηµα Β
Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα
τους αριθµούς από τη Στήλη Β, που αντιστοιχούν στις σωστές προτάσεις, σύµφωνα
µε το κείµενο που σας έχει δοθεί.
Στήλη Α
α. Ο εργοδότης
β. Ο εργαζόµενος

Στήλη Β
1. ωφελείται από τη µείωση του χρόνου
µεταφοράς στην εργασία
2. οδηγείται στην κοινωνική αποµόνωση
3. επιλέγει δραστηριότητες
4. ωφελείται από την αύξηση της
παραγωγικότητας
5. αναλαµβάνει το υψηλό αρχικό κόστος του
εξοπλισµού

Μονάδες 5

Β.2. "Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ... να εφαρµοστεί σε πολλά
επαγγέλµατα."
Να επισηµάνετε τους τρόπους µε τους οποίους οργανώνεται ο λόγος στην
παραπάνω παράγραφο αναφέροντας τα συγκεκριµένα χωρία.
Μονάδες 5
Β.3. α. "Στην εποχή της ταχύτητας ... συµβατική εργασία."
Στην παράγραφο που σας δίνεται να αντικαταστήσετε την κάθε λέξη που ακολουθεί
µε άλλη, χωρίς να αλλοιώνεται η σηµασία του κειµένου:
παρατηρούνται, πιστεύουν, µείωση, αποφέρει, οφέλη.
Μονάδες 5
β. Να σχηµατίσετε από µια πρόταση µε τις παρακάτω λέξεις:
τεχνολογία, πληροφόρηση, προσαρµογή, εξοπλισµός, επίδραση.
Μονάδες 5
Β.4. "Τα επαγγέλµατα στα οποία µπορεί να εφαρµοστεί η τηλεργασία είναι
πολλά."
Να αναπτύξετε την παραπάνω θεµατική φράση σε µια παράγραφο χρησιµοποιώντας
δικά σας παραδείγµατα.
(50-70 λέξεις)
Μονάδες 5
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Ερώτηµα Γ
Ο καθηγητής σου, στα πλαίσια του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, παρουσιάζει στην
τάξη τα νέα δεδοµένα στον εργασιακό χώρο που αφορούν σε διαφορετικές µορφές
εργασίας, όπως η τηλεργασία.
Σου ανατίθεται, αφού µελετήσεις το άρθρο, να εκθέσεις στους συµµαθητές σου τις
συνέπειες που έχει η τηλεργασία σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (λ.χ. γυναίκες, νέοι,
άτοµα µε ειδικές ανάγκες) που κατεξοχήν αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανεργίας, καθώς
και να παρουσιάσεις άλλους τρόπους αντιµετώπισης της ανεργίας ως γενικού φαινοµένου
που γνωρίζει έξαρση στις µέρες µας. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 50
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.

Ο συντάκτης του άρθρου αυτού παρουσιάζει το φαινόµενο της εργασίας από το σπίτι.
∆ιαπιστώνει ότι η εµφάνιση της τηλεργασίας ανατρέπει τα εργασιακά δεδοµένα µε
πολλαπλά οφέλη για τους εργαζόµενους και τους εργοδότες. ∆ίνει τον ορισµό και τα
χαρακτηριστικά της τηλεργασίας, ενώ προχωρεί και στη διάκριση των µορφών
εργασιακής σχέσης που τη διέπουν. Τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν αλλά και οι
αρνητικές συνέπειές της καταγράφονται αναλυτικά µε τη χρήση παραδειγµάτων. Ο
αρθρογράφος καταλήγοντας εφιστά την προσοχή σε εργοδότες και εργαζόµενους για την
ορθολογική χρήση της τηλεργασίας, επισηµαίνοντας παράλληλα τους πιθανούς
κινδύνους. Η επιλογή κατάλληλου προσωπικού και δραστηριοτήτων αλλά και ο
συνδυασµός παραδοσιακής και σύγχρονης µορφής εργασίας αποτελούν την εγγύηση της
επιτυχίας.

Β.

1. α.
α.
β.
β.
β.
2.

3
4
1
2
5

"Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση … της εργασίας".
Το συγκεκριµένο χωρίο αναπτύσσεται µε τον τρόπο του ορισµού έχοντας ως οριστέα
έννοια την τηλεργασία, ως γένος την εργασία και µε ειδοποιό διαφορά τον τόπο
εργασίας και τη χρήση τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφόρησης.
"Οι δύο βασικοί τρόποι … σε πολλά επαγγέλµατα".
Στο δεύτερο αυτό χωρίο διακρίνουµε τον τρόπο της διαίρεσης. Συγκεκριµένα, ως
διαιρετέα έννοια εκλαµβάνουµε την τηλεργασία, ως διαιρετική βάση τον τρόπο
εκτέλεσης της εργασίας, ενώ µέλη της διαίρεσης είναι οι υπάλληλοι σε εργοδότη και
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.

3.

α.

β.

παρατηρούνται: εµφανίζονται, διακρίνονται
πιστεύουν: υποστηρίζουν, ισχυρίζονται
µείωση: καταπολέµηση, ελάττωση
αποφέρει: αποδώσει, προσφέρει
οφέλη: κέρδη, πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•

4.

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιφέρει µεγάλες αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις.
Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η εποχή της πληροφόρησης.
Η εµφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών απαιτεί την προσαρµογή όλων σε
νέα δεδοµένα.
Για την πρόσβαση στο χώρο της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η απόκτηση
κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού.
Η επίδραση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού ήταν καθοριστική για την
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πνεύµατος.

Τα επαγγέλµατα στα οποία µπορεί να εφαρµοστεί η τηλεργασία είναι πολλά. Αν
παλαιότερα η παρουσία ενός λογιστή, ενός γραφίστα ή ενός δηµοσιογράφου ήταν
απαραίτητη στο χώρο της εργασίας του, σήµερα αυτοί οι εργαζόµενοι µπορούν να
δουλεύουν απ’ το σπίτι τους χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Με
τον ίδιο τρόπο µπορούν να εργάζονται και όσοι απασχολούνται στο χώρο της
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οικονοµίας, του διαδικτυακού εµπορίου, στην παροχή τηλεφωνικών πληροφοριών,
αλλά ακόµα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Η τηλεργασία εποµένως ανατρέπει τις
παραδοσιακές µορφές εργασίας και απαιτεί την προσαρµογή µας στα νέα δεδοµένα.

Γ.

Γ.1. Εισαγωγική Παράγραφος
Η εργασία, βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, καλύπτει βιοποριστικές ανάγκες, παρέχει
αίσθηµα δηµιουργικότητας και συµβάλλει στην ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της
προσωπικότητας.
Η ανεργία, η µη εύρεση εργασίας παρά την επιθυµία του ενδιαφερόµενου, στερεί από
τον άνεργο τα παραπάνω.
Η τηλεργασία, σύγχρονη µορφή εργασίας στο σπίτι βασιζόµενη στις νέες τεχνολογίες,
αποτελεί τρόπο καταπολέµησης της ανεργίας.
Γ.2. Συνέπειες τηλεργασίας.
Γ.2.1. Θετικές συνέπειες τηλεργασίας
Η δυνατότητα εργασίας στο σπίτι προσφέρει:
α. την εξασφάλιση χρόνου για ενασχόληση µε άλλες δραστηριότητες (π.χ. ανατροφή
παιδιών),
β. την αποφυγή µετάβασης στο χώρο εργασίας (άτοµα µε κινητικά προβλήµατα),
γ. την εξασφάλιση οικονοµικών πόρων λόγω έλλειψης µετακίνησης,
δ. τη διάθεση περισσότερου ελεύθερου χρόνου,
ε. τη δηµιουργική ενασχόληση σε οικείο και φιλικό περιβάλλον.
Παράλληλα η τηλεργασία σε άτοµα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες
α. τους εξασφαλίζει οικονοµικούς πόρους,
β. ακονίζει και διευρύνει τις διανοητικές δυνάµεις τους,
γ. ικανοποιεί το δηµιουργικό τους ένστικτο και τους παρέχει αίσθηµα προσωπικής και
κοινωνικής καταξίωσης.
Γ.2.2. Αρνητικές συνέπειες τηλεργασίας
α.
β.
γ.
δ.

κοινωνική αποµόνωση
υψηλό κόστος κτήσης εξοπλισµού
µεταφορά εργασιακού άγχους στο καθηµερινό οικογενειακό περιβάλλον
πρακτικά προβλήµατα (αδυναµία διεκδίκησης συλλογικών αιτηµάτων).

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

Γ.3. Μέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας.
Γ.3.1. Βραχυπρόθεσµα µέτρα
• Νοµοθετικό πλαίσιο υπεράσπισης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων (π.χ.
προστασία από αυθαίρετες απολύσεις).
• Μείωση ωρών εργασίας.
• Μείωση ορίου συνταξιοδότησης.
• Περιορισµός υπερωριών.
• Πάταξη της πολυθεσίας.
• Προγράµµατα επιµόρφωσης στις νέες τεχνολογίες.
Γ.3.2. Μακροπρόθεσµα µέτρα
•
•
•
•
•

Παροχή επαρκούς τεχνικής και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Αναβάθµιση του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Σύνδεση εκπαίδευσης µε την παραγωγή.
Αναπτυξιακή πολιτική.
Ενίσχυση βιοµηχανίας και στήριξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής.

Γ.4. Συµπερασµατική διατύπωση
Η σύγχρονη πραγµατικότητα απαιτεί συνεχή εγρήγορση και αναπροσαρµογή στα νέα
δεδοµένα της τεχνολογίας και της οικονοµίας τόσο των ίδιων των εργαζοµένων όσο
και των εργοδοτών και της πολιτείας. Η ανεργία, ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα,
απαιτεί
τη
συστράτευση
όλων
προκειµένου
να
αντιµετωπιστεί
µε
αποτελεσµατικότητα.
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