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ΜΕΡΟΣ Α’
1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ορισµοί
Η τηλεργασία συνιστά στις µέρες µας µια ολοένα και αναπτυσσόµενη µορφή
απασχόλησης. Η νέα αυτή µορφή απασχόλησης έχει εµφανιστεί δυναµικά τόσο
στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσµια αγορά εργασίας, επηρεάζοντας τους
τηλεργαζόµενους, τους εργοδότες, την οικογένεια και την κοινωνία ως σύνολο.
Ως

τηλεργασία

θα

µπορούσαµε

να

ορίσουµε

την

εργασία

η

οποία

πραγµατοποιείται µέσω της χρήσης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών,
έχοντας ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση του παραδοσιακού και δεδοµένου
γεωγραφικά τόπου εργασίας, µε προσανατολισµό σε πιο ευέλικτα χωροχρονικά
εργασιακά πλαίσια.
Σύµφωνα

µε άλλον ορισµό,

η τηλεργασία αποτελεί ένα ευέλικτο τρόπο

οργάνωσης της εργασίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του
εργαζόµενου στο χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του.
Η

εφαρµογή

ηλεκτρονικής

της

τηλεργασίας

επεξεργασίας

προϋποθέτει

πληροφοριών

την
και

συχνή
την

χρήση

τεχνικών

εκτεταµένη

χρήση

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (π.χ. τηλεφώνου, αυτόµατου τηλεφωνητή, φαξ,
ηλεκτρονικού υπολογιστή µε πρόσβαση σε δίκτυο), αλλά και άλλων προηγµένων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως ISDN, φωνητικό mail, φωνητική και βίντεο
τηλεδιάσκεψη, εκτροπή κλήσεων, κινητή τηλεφωνία κ.α.
Η

Stallion

Technologies,

αποδίδει

στην

τηλεργασία

και

άλλα

σηµαντικά

1

χαρακτηριστικά πέραν της τεχνολογίας: «η τηλεργασία δεν είναι µόνο ζήτηµα
τεχνολογίας, είναι και κοινωνικό και οργανωτικό ζήτηµα. Στο κοινωνικό επίπέδο,
η τηλεργασία είναι το µέσον µε το οποίο οι άνθρωποι επιτυγχάνουν µεγαλύτερη
ευελιξία

στα

εργασιακά

τους

καθήκοντα

και

αποκτούν

πρόσβαση

στην

απασχόληση, κάτι που πριν ήταν απαγορευτικό. Στο οργανωτικό επίπεδο, η
τηλεργασία,

εισάγει

µια

θεµελιώδη

αλλαγή

στον

τρόπο

διαχείρισης

της

επιχείρησης. Η αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών θα συµβάλλει
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην παγκόσµια
αγορά».

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό µου κα Ελένη Βόνδα, Υπεύθυνη του Τµήµατος Τεκµηρίωσης του
Κ.Ε.Θ.Ι για τη συµβολή της στην παρούσα µελέτη.
1 “Telecommuting: Issues & Implementation. A white paper”, Stallion Technologies, 1997,
http://www.stallion.com.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν ευρύτερο ορισµό για την τηλεργασία2 , ως
«µέθοδος οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα µε την οποία
σηµαντικό

µέρος

εγκαταστάσεων

του

της

χρόνου

εργασίας

επιχείρησης

και

των

πραγµατοποιείται
χώρων

όπου

εκτός

των

παραδίδονται

τα

αποτελέσµατα της εργασίας , ενώ η ίδια η εργασία εκτελείται µε την χρήση
πληροφορικής

τεχνολογίας

και

της

τεχνολογίας

µεταφοράς

δεδοµένων

(Internet)».
Η τηλεργασία θεωρείται µια ιδιαίτερα ευέλικτη µορφή οργάνωσης της εργασίας
µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Το γεγονός ότι δεν
υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισµός, δείχνει µεταξύ άλλων, τη δυναµικότητα
καθώς και την ρευστότητα του όρου.
Επιχειρώντας να οριοθετήσουµε µε σαφήνεια την έννοια της τηλεργασίας,
παραθέτουµε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα:
•

Η τηλεργασία αποτελεί µορφή οργάνωσης της εργασίας και όχι επάγγελµα
καθεαυτό.

∆εν

είναι

εφικτό

κάθε

επάγγελµα

να

ασκηθεί

µέσω

τηλεργασίας.
•

Η

τηλεργασία

αποτελεί

εθελούσια

µορφή

εργασίας

τόσο

για

τον

εργαζόµενο όσο και για τον εργοδότη.
•

Η τηλεργασία προϋποθέτει την εκτέλεση της εργασίας σε τακτική βάση ,
εκτός των χώρων της επιχείρησης. Ο απασχολούµενος ο οποίος εργάζεται
π.χ.

εκτός

γραφείου

για

ένα

δεκαπενθήµερο,

δεν

θεωρείται

τηλεργαζόµενος.
•

Η τηλεργασία βασίζεται εξ ορισµού στην χρήση Τεχνολογίας Πληροφοριών
και Επικοινωνιών για την εκτέλεση της εργασίας. Το κοινό σηµείο σε όλους
τους ορισµούς της τηλεργασίας είναι «η χρήση των υπολογιστών και των
τηλεπικοινωνιών, ώστε να αλλάξει η δεδοµένη γεωγραφία της εργασίας».
Εποµένως, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τηλεργασία οι

παραδοσιακές

µορφές εργασίας κατ’ οίκον, όπως π.χ. το φασόν.
•

Η τηλεργασία είναι µορφή εργασίας που εκτελείται εξ αποστάσεως, δηλαδή
εκτός των χώρων της επιχείρησης. Ο παραδοσιακός χώρος της εργασίας
αντικαθίσταται από την εργασία στο σπίτι, στα κέντρα τηλεργασίας ή στα
τηλεχωριά, τη µερική εργασία στο χώρο της επιχείρησης καθώς και από
διάφορες µικτές µορφές εργασίας.

2

eWORK 2002 - September 2002, Status Report on New Ways to Work in the Knowledge Economy.
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Το σύγχρονο σύστηµα εργασίας αναδεικνύεται να επηρεάζει τις εργασιακές
σχέσεις. Ο τηλεργαζόµενος παύει να αποτελεί υπάλληλο γραφείου. Αυτό σηµαίνει
ότι ο τηλεργαζόµενος εργάζεται όλο και περισσότερο σε ένα πιο ατοµικό και
ανεξάρτητο πλαίσιο εργασίας. Από την άλλη µεριά, οφείλει να επιδείξει στοιχεία
οµαδικότητας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου καλείται να επικοινωνήσει και να
συνεργαστεί µε τους συναδέλφους του. Η ιεραρχική δοµή γίνεται πιο επίπεδη,
διατηρώντας κυρίως δύο επίπεδα εργαζοµένων, τους managers και τους
εργοδότες. Η λέξη κλειδί για τις καινοτόµες αυτές εργασιακές σχέσεις είναι η
εµπιστοσύνη. Το νέο αυτό σχήµα εργασίας καταργεί και τη µονοδιάστατη ιδιότητα
του εργοδότη, ο οποίος παρουσιάζεται πλέον και ως πελάτης, ως συνάδελφος και
ως manager. Ο τηλεργαζόµενος πρέπει να διαθέτει προσόντα που σχετίζονται όχι
µόνο µε την εκτέλεση της εργασίας που έχει αναλάβει, αλλά και µε την
αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου του, τη συνεργατικότητα και στην
αποτελεσµατική επικοινωνία µε συναδέλφους, managers και εργοδότες.
Επίσης, η νέα αυτή µορφή εργασίας τον υποχρεώνει να αναπτύξει προσόντα και
δεξιότητες στενά συνδεδεµένες µε τις νέες τεχνολογίες, ώστε να µπορεί - όταν
χρειάζεται - να επικοινωνεί µε τον ευρύτερο εργασιακό χώρο. Συνεπώς, ο
τηλεργαζόµενος παρουσιάζεται πιο ανεξάρτητος και αναπτύσσει ευρύτερα και
ανταγωνιστικότερα προσόντα αλλά και εργασιακές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι αλλαγές στη φύση της εργασίας έχουν ως αποτέλεσµα την ανάγκη για
εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων µερών, ώστε να αποκτηθούν τα απαραίτητα
προσόντα και οι γνώσεις που απαιτούνται για να εκτελεστεί η εργασία
αποτελεσµατικά κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες. Ειδικότερα:
•

Οι managers οφείλουν να εκπαιδεύονται στην διαχείριση της τηλεργασίας

•

Οι νέοι ή οι υποψήφιοι τηλεργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση
των νέων τεχνολογιών, αλλά και σε θέµατα που σχετίζονται µε το
επάγγελµά τους.

•

Οι συνεργάτες και το προσωπικό του γραφείου πρέπει να αποκτήσουν
δεξιότητες αναφορικά µε τη δικτύωση της εταιρείας.

Έχοντας υπόψη

ότι τηλεργασία συνεπάγεται την εργασία εξ αποστάσεως,

η

πρόσωπο - µε - πρόσωπο εκπαίδευση είναι πλέον ξεπερασµένη. Υπάρχει ανάγκη
για υιοθέτηση νέων τρόπων µάθησης, οι οποίοι να

στηρίζονται στη χρήση

συνεργατικών µεθόδων µάθησης και στη χρήση των νέων τεχνολογιών για
επικοινωνία και εκπαίδευση.
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Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η αγορά εργασίας επεκτείνεται και αρχίζει να
συµπεριλαµβάνει
υποχρεώσεις,

άτοµα

µε

προχωρηµένης

ειδικές
ηλικίας

ανάγκες,

γυναίκες

εργαζόµενους

µε

καθώς

οικογενειακές
και

κάτοικους

αποµονωµένων - ορεινών και νησιωτικών - περιοχών. Ως προς την τελευταία
αυτή οµάδα, τα οφέλη της τηλεργασίας είναι πολλαπλά. Αφενός προωθείται η
έννοια της αποκέντρωσης και µειώνονται οι τάσεις αστυφιλίας, που αποτελεί ένα
από τα µεγαλύτερα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, ιδίως στην Ελλάδα.
Αφετέρου,

ενισχύεται

η

τοπική

περιφερειακή

οικονοµία

και

η

ιδιωτική

πρωτοβουλία για επενδύσεις στην επαρχία.

Εννοιολογικό Πλαίσιο
Η τηλεργασία έχει τις ρίζες της στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Ο
«πατέρας» της τηλεργασίας και των τηλεπικοινωνιών θεωρείται ο Jack Nilles,
ερευνητής στο Πανεπιστήµιο της Ν. Καλιφόρνιας. Το 1973 ο Nilles εφάρµοσε το
πρώτο του project στο τοµέα της τηλεργασίας µε επιτυχία και στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκαν πολλές παρεµφερείς δραστηριότητες, µε πρωτοπόρα διάφορα
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και αργότερα το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Ο όρος τηλεργασία πρωτοχρησιµοποιείται στην Ευρώπη και ειδικότερα στις
Σκανδιναβικές χώρες, όπου και πρωτοεµφανίζεται ο όρος telecottage. Το πρώτο
σουηδικό telecottage δηµιουργήθηκε γύρω στα 1985 στο Vemdalen και στη
συνέχεια υιοθετήθηκε από τους Βρετανούς γύρω στα 1989.
telecottage

Ο διάδοχος του

είναι το «κέντρο τηλεργασίας», το οποίο δηµιουργήθηκε και

εφαρµόστηκε αρχικά στις αγγλοσαξονικές χώρες.
Το φαινόµενο της εργασίας από απόσταση, άρχισε να µελετάται αναλυτικότερα
και να χρησιµοποιείται ευρύτερα κατά τη δεκαετία του ‘80. Ένα από τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του φαινοµένου αυτού την δεκαετία του ‘80 ήταν ότι
αποστάσεως εργασία ταυτιζόταν µε την κατ’ οίκον εργασία.

η εξ

Οι εργοδότες

αντιδρούσαν έντονα λόγω της περιορισµένης δυνατότητας επιτήρησης των
εργαζοµένων. Επιπλέον οι εργατικές ενώσεις και τα σωµατεία τηρούσαν παρόµοια
αρνητική στάση, καθώς και τα ΜΜΕ, που παρουσίαζαν την τηλεργασία

ως

αναβίωση της παραδοσιακής µορφής της κατ’ οίκον εργασίας, µε σαφείς
συσχετισµούς µε την εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού και ιδιαίτερα των
γυναικών. Η εξ αποστάσεως εργασία χρησιµοποιούνταν σε περιορισµένο φάσµα
επαγγελµάτων και εργασιών, κυρίως λόγω τεχνολογικών περιορισµών. Τέλος, οι
επιχειρήσεις

δεν

εµφανίστηκαν

ιδιαίτερα

πρόθυµες

να

υιοθετήσουν

τη
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συγκεκριµένη µορφή εργασίας, καθώς το γεγονός αυτό προϋπέθετε αλλαγές στον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Κατά τη δεκαετία του ‘90 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της εξ
αποστάσεως εργασίας µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Η
ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων και της σύγχρονης τεχνολογίας
επικοινωνίας

επέτρεψε

την

υιοθέτηση

µοντέλων

τηλεργασίας

από

τους

αυτοαπασχολούµενους. Η εφαρµογή µεθόδων εργασίας µέσω της χρήσης νέων
τεχνολογιών θεωρήθηκε ότι συµβάλλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Η αυξηµένη κοινωνική βούληση για την προστασία του περιβάλλοντος επέδρασε
θετικά στην ανάπτυξη νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Επιπλέον, οι
αντιδράσεις των ενώσεων και των σωµατείων εξαλείφθηκαν, καθώς θεωρήθηκε
ότι

η εξ αποστάσεως εργασία θα µπορούσε να αποτελέσει παράγοντα µείωσης

του φόρτου εργασίας και να βελτιώσει την κατάρτιση των εργαζοµένων.
Παραταύτα,

οι

διοικήσεις των επιχειρήσεων συνέχιζαν να είναι απρόθυµες σε

κάθε µορφή εξ αποστάσεως εργασίας. Η εξάπλωση της τηλεργασίας σε χώρες
µέλη της Ε.Ε. ήταν περιορισµένη µέχρι το 1994, µε εξαίρεση την Μεγάλη
Βρετανία, η οποία

και θεωρείται πρωτοπόρος σε θέµατα τηλεργασίας στην

Ευρώπη.
Παράλληλα, πρόσφατα δεδοµένα3 συνηγορούν για την εξέλιξη των τάσεων της
«ευέλικτης» εργασίας στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, 4οι τάσεις
αυτές συγκλίνουν προς µια σαφή εξέλιξη της τηλεργασίας.
Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας καταδεικνύουν ότι το συνολικό ποσοστό
διάδοσης της τηλεργασίας στις χώρες της Ευρώπης κυµαίνεται στο 13%, µε
πρωτοπόρες στην άσκηση τηλεργατικών πρακτικών την Ολλανδία (26,4%), την
Φινλανδία (21,8%), τη ∆ανία (21,5%), και τη Σουηδία (18,7%).
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν µια σαφή ευρωπαϊκή τάση ως
υιοθέτηση

της

τηλεργασίας.

Σηµειώνουµε

επιπλέον

ότι

ο

προς την

αριθµός

τηλεργαζοµένων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Υπάρχουν βέβαια

των

αρκετές

διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, γεγονός που ενδεχοµένως οφείλεται στον
οικονοµικό πλούτο κάθε χώρας, αλλά και στο πολιτικό και θεσµικό περιβάλλον.
Το 2002 υπολογίζεται

ότι

οι κατ’ οίκον

τηλεργαζόµενοι

στην Ευρώπη

αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Η

3
4

ΠΗΓΗ: BISER 2003 (Benchmarking the Information Society: E-Europe Indicators for European Regions).
ΠΗΓΗ: SIBIS.
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Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις αναφορικά
µε τον αριθµό των τηλεργαζοµένων ατόµων. (Πίνακας 1)
Στο σηµείο αυτό, µπορούµε να παρατηρήσουµε µερικές διαφορές ως προς τη
διάδοση και υιοθέτηση της τηλεργασίας µεταξύ της Βόρειας και της Νότιας
Ευρώπης. Στις Σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία, εργαζόµενοι και οικονοµία
είναι πιο δεκτικοί σε τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτοµίες, βοηθούµενοι από
ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Επιπλέον, η πολιτεία

λειτουργεί ως

αρωγός, προωθώντας τις νέες µορφές εργασίας µε την ανάπτυξη του κατάλληλου
πλαισίου και ενισχύοντας ένα κλίµα ευρύτερης κοινωνικής αποδοχή. Στις νότιες
χώρες οι στενοί οικογενειακοί δεσµοί κάνουν πιο δύσκολη την χρήση του σπιτιού
ως χώρου εργασίας. (Πίνακας 2)
Η εξέλιξη της τηλεργασίας στην Ευρώπη ενισχύεται και από τα δεδοµένα που
καταδεικνύουν ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις παρέχουν υποδοµές
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στους εργαζοµένους5.
Σύµφωνα

µε

έρευνα

που

πραγµατοποιήθηκε

από

το

SIBIS6,

ποσοστό

εργαζοµένων που κυµαίνεται µεταξύ του 40% (Ελλάδα) και του 91% (Φινλανδία)
απασχολούνται σε εταιρείες που παρέχουν στους υπαλλήλους τους ελεύθερη
πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet).
Παρά την πολύ διαδεδοµένη άποψη ότι η τηλεργασία είναι µια µορφή εργασίας
που αφορά περισσότερο τις γυναίκες, τα δεδοµένα µας παρουσιάζουν µια άλλη
εικόνα.
Σύµφωνα

µε

τα

αποτελέσµατα

έρευνας

στο

πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

προγράµµατος EcaTT (IST Programme, Key Action II), µόνο το 20% επί του
συνόλου των τηλεργαζοµένων είναι γυναίκες. Στα αναλυτικά ποσοστά που
παρουσιάζονται στον πίνακα, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών τηλεργαζοµένων
παρατηρούνται στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία. (Πίνακας 3)
Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος EMERGENCE7, οι δραστηριότητες στις οποίες εφαρµόζονται
πρακτικές τηλεργασίας, είναι κυρίως η ανάπτυξη λογισµικού, η σχεδίαση, τα
πολυµέσα κ.λ.π., ενώ ακολουθούν ο τοµέας της εκπαίδευσης και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού και η εξυπηρέτηση πελατών. (Πίνακας 4)

5

ΠΗΓΗ: SIBIS DMS 2002.
ΠΗΓΗ: SIBIS Pocket Book 2002/03, Measuring the Information Society in the EU, the EU Accession
Countries, Switzerland and the US.
7
Βλέπε http://www.emergence.nu
6
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Οφέλη – Μειονεκτήµατα από την εφαρµογή της τηλεργασίας
Η τηλεργασία , όπως όλες άλλωστε οι µορφές εργασίας, εµφανίζει µια σειρά από
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αναφορικά µε την εφαρµογή της. Τόσο τα
πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονεκτήµατα επηρεάζονται από το θεσµικό πλαίσιο
που διέπει αυτή τη µορφή εργασίας. Μια επιτυχηµένη εφαρµογή του µοντέλου
τηλεργασίας µπορεί να αυξήσει τα πλεονεκτήµατά της και να µειώσει τα
µειονεκτήµατα. Τα οφέλη ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: οφέλη για τους
εργαζοµένους, οφέλη για τους εργοδότες και οφέλη για το περιβάλλον και την
κοινωνία.
Οφέλη για τους εργαζοµένους
•

Μείωση του άγχους, καλύτερη ψυχολογία των εργαζοµένων, περισσότερη
ικανοποίηση από την εργασία.

•

Ο εργαζόµενος διαλέγει τον τόπο εργασίας του και υπάρχει µείωση της
ανάγκης για µετεγκατάσταση στην περιοχή της επιχείρησης.

•

Οι

τηλεργαζόµενοι

αποκτούν

την

δυνατότητα

εξισορρόπησης

της

εργασιακής και οικογενειακής τους ζωής.
•

∆υνατότητα απασχόλησης εργαζοµένων που κατοικούν σε γεωγραφικά
αποµακρυσµένες περιοχές.

•

Εξοικονόµηση

χρόνου

και

χρηµάτων

για

τον

εργαζόµενο

(ρούχα,

µεταφορικά, καύσιµα).
•

Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.

•

Ενθάρρυνση της ανάληψης εργασίας από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Οφέλη για τους εργοδότες
•

Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων, λόγω εξοικονόµησης
χρόνου.

•

Μείωση των αδειών και απουσιών του

προσωπικού για προσωπικούς

λόγους.
•

Μείωση του κόστους µετακινήσεων του προσωπικού

•

Βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών.

•

Ευκαιρίες για πρόσβαση σε γεωγραφικά αποµακρυσµένες αγορές εργασίας.

•

Αύξηση

της

ευελιξίας

των

εργαζοµένων

σε

περιόδους

αυξηµένων

υποχρεώσεων.
•

∆υνατότητα για φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα κίνητρα.
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Οφέλη για περιβάλλον – κοινωνία
•

Μείωση του κυκλοφοριακού προβλήµατος σε ώρες αιχµής.

•

∆ηµιουργία ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

•

Ανάπτυξη επιχειρήσεων στην περιφέρεια και εποµένως ενδυνάµωση της
οικονοµίας των γεωγραφικά αποµακρυσµένων περιοχών.

•

Μείωση της κατανάλωσης καυσίµων και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

•

Αντίσταση

στο

φαινόµενο

της

αστυφιλίας

και

προώθηση

της

αποκέντρωσης.
Από την άλλη µεριά εντοπίζουµε τα εξής αρνητικά σηµεία:
Μειονεκτήµατα για τον εργαζόµενο
• Τάση για κοινωνική αποµόνωση
•

Κίνδυνος εργασιοµανίας και παραβίαση του ωραρίου εργασίας.

•

Παραβίαση

του

προσωπικού

χώρου

σε

περιπτώσεις

πιθανών

επιθεωρήσεων από τους εργοδότες.
•

Απώλεια της επαφής µε το εργασιακό περιβάλλον και αδυναµία ανάπτυξης
συναδελφικών σχέσεων.

•

Μειωµένες πιθανότητες καριέρας, καθώς ο τηλεργαζόµενος χάνει

την

επαφή µε τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία
π.χ. κατάρτιση, προαγωγές.
•

Αδυναµία

συµµετοχής

του

τηλεργαζόµενου

σε

συνδικαλιστικές

δραστηριότητες.
•

Παραµέληση θεµάτων υγείας και ασφάλειας των τηλεργαζοµένων.

Μειονεκτήµατα για τον εργοδότη
•

Περιορίζεται η δυνατότητα ελέγχου των εργαζοµένων.

•

Πιθανή διαρροή αρχείων και πληροφοριών.

•

Απώλεια αρχείων και δεδοµένων λόγω τεχνικών προβληµάτων.

•

Κόστος τεχνολογικής υποδοµής για υποστήριξη της τηλεργασίας.

•

Αδυναµία ελέγχου στο τελικό προϊόν και την υπηρεσία.

•

Εµπόδια στην ανάπτυξη της οργανωσιακής κουλτούρας.

Μειονεκτήµατα για περιβάλλον – κοινωνία
•

Προσπάθεια συγκάλυψης της ανεργίας.

•

Εξαφάνιση συλλογικών µορφών εργασίας.

•

Απώλεια κεκτηµένων δικαιωµάτων εργασίας.
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Αναφέροντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της τηλεργασίας ,

δεν

παραλείπουµε τις επιπτώσεις της τηλεργασίας στην ψυχολογία του ατόµου, αλλά
και στην ίδια την καθηµερινότητά του.
Ο ρόλος των υπολοίπων µελών της οικογένειας είναι σαφής και καθοριστικός για
την

επιτυχία της τηλεργασίας. Τα µέλη της οικογένειας είναι σε θέση να

βοηθήσουν ή να παρεµποδίσουν τον ρόλο του τηλεργαζόµενου, ανάλογα µε τη
στάση τους, π.χ. τα παιδιά που παίζουν και φωνάζουν όταν η µητέρα προσπαθεί
να εργαστεί στον υπολογιστή. Επίσης, η διαρκής παρουσία του τηλεργαζόµενου
στο γραφείο του

στο σπίτι αντί στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης,

υποδαυλίζει τη συµµετοχή του στην οικογενειακή ζωή.
Η εναρµόνιση των ρόλων και η κατάλληλη ισορροπία συµβάλλουν καθοριστικά
στην οµαλή διεξαγωγή της τηλεργασίας. Η σχεδίαση ειδικών προγραµµάτων ως
προς την εναρµόνιση και την κατανοµή των υποχρεώσεων µεταξύ των δυο
φύλων κρίνεται απαραίτητη.
Ένα ακόµη ζήτηµα που προκύπτει αφορά τον εξοπλισµό και του χώρο εργασίας.
Ο χώρος εργασίας

των τηλεργαζοµένων θα πρέπει να είναι κάπως πιο

αποµονωµένος από τους υπόλοιπους καθώς και από τις διάφορες πηγές θορύβου
ενώ ο

υλικοτεχνικός εξοπλισµός ενδείκνυται να χρησιµοποιείται µόνον από τον

τηλεργαζόµενο, π.χ. τα παιδιά να χρησιµοποιούν διαφορετικό υπολογιστή για να
κάνουν τις σχολικές τους εργασίες
Οι δυνατότητες που δίδει η τηλεργασία στον εργαζόµενο να διαχειρίζεται ο ίδιος
το χρόνο του ανάλογα µε τις υποχρεώσεις του

και να µην απαιτείται να

εµφανίζεται και να συµπεριφέρεται ανάλογα µε τα πρότυπα της εταιρείας,
συνιστούν δύο από τους κυριότερους λόγους προτίµησης των τηλεργαζοµένων
γι’ αυτή τη µορφή εργασίας.
Επιπλέον, η ευκαιρία που δίνεται στον τηλεργαζόµενο να εργάζεται µακριά από
το γραφείο, που συνήθως αποτελεί πηγή άγχους, φασαρίας και εκνευρισµού,
φαίνεται

να

ενδυναµώνει

ακόµα

περισσότερο

αυτή

τη

στάση

των

τηλεργαζοµένων.
Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τηλεργαζόµενοι νιώθουν
αποµονωµένοι στο σπίτι, ιδιαίτερα µάλιστα όταν ο φόρτος εργασίας είναι µεγάλος
και τους υποχρεώνει να µην αλλάζουν παραστάσεις και περιβάλλον, ενώ συχνά
συσσωρεύεται και η ένταση που απορρέει και από τις άλλες υποχρεώσεις.
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Μορφές Τηλεργασίας

Η διεθνής βιβλιογραφία εντοπίζει τα παρακάτω είδη τηλεργασίας:
•

Κατ’

οίκον

εργασία

(Home

Based

Teleworking):Η

τηλεργασία

πραγµατοποιείται µε έδρα το σπίτι (αποκλειστικά ή σε τακτική βάση). Ένας
χώρος του σπιτιού µετατρέπεται σε γραφείο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό
(ηλεκτρονικό υπολογιστή, τηλέφωνο, modem, fax και γραφική ύλη).
•

Νοµαδική Τηλεργασία (Nomadic Teleworking): Οι τηλεργαζόµενοι
έχουν γεωγραφική κινητικότητα, χωρίς σταθερό τόπο εργασίας. Κάθε φορά
που ένας τόπος τους επιτρέπει να κάνουν χρήση του τεχνολογικού
εξοπλισµού τους, τον µετατρέπουν σε χώρο εργασίας. Τα επαγγέλµατα
αυτά είχαν ήδη µεγάλη γεωγραφική κινητικότητα, από τη φύση τους, όπως
π.χ. αντιπρόσωπος πωλήσεων.

•

∆ορυφορικά

Κέντρα

(Satellite

Centres):

Είναι

κέντρα

που

χρησιµοποιούνται από εργαζοµένους του ίδιου οργανισµού και είναι
εγκατεστηµένα σε αποµακρυσµένες περιοχές, κοντά στα σπίτια των
εργαζοµένων.
•

Κέντρα Τηλεργασίας (Telework Centres):

Είναι καλά οργανωµένοι

χώροι µε πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, υπό
µορφή γραφείων που χρησιµοποιούνται από εργαζοµένους διαφόρων
εταιρειών, είτε από εργαζοµένους της ίδιας εταιρείας –οι οποίοι όµως
ανήκουν

σε

διαφορετικούς

τοµείς

εργασίας-

είτε

από

αυτοαπασχολούµενους µε κάποια βασική µίσθωση.
•

Τηλεσπίτια (Τelecottages): Είναι µια µορφή κέντρων τηλεργασίας σε
αποµακρυσµένες περιοχές, που έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβία.
Πρόκειται για µικρές ξύλινες καλύβες ή σπίτια µε τον απαραίτητο εξοπλισµό
για την τηλεργασία, τα οποία συχνά συνιστούν µικρά χωριά. Σήµερα
υπάρχουν πάνω από 500 κέντρα τηλεργασίας υπό µορφή τηλεσπιτιών
στην Ευρώπη. Στόχευαν στην ενδυνάµωση της οικονοµίας των περιοχών
αυτών µε το να απορροφούν την νεολαία την αγορά εργασίας και να
εκπαιδεύουν

τους

κατοίκους

στις

Τεχνολογίες

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών.
•

Τηλεχωριά (Televillages): Είναι η σύγχρονη µορφή του telecottage.
Ολόκληρα χωριά µε τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισµό, των οποίων τα
σπίτια είναι «καλωδιωµένα», για να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους,
καθώς και µε άλλα χωριά.
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•

Τηλεργασία µε την βοήθεια κινητού γραφείου (Remote office
Teleworking): Η εργασία γίνεται µε την χρήση γραφείου που βρίσκεται
µακριά είναι σε απόσταση από την εταιρεία και τα υπόλοιπα γραφεία της.

•

∆ιάσπαρτη Τηλεργασία (Offshore Teleworking): Παραλλαγή της
προηγούµενης µορφής τηλεργασίας. Αφορά στην δηµιουργία κινητών
γραφείων ανά τον κόσµο, ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρείας, και οι
τηλεργαζόµενοι µετατίθενται από χώρα σε χώρα. Παράδειγµα της µορφής
αυτής αποτελεί το Πανευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο.

•

Οµαδική Εργασία από απόσταση: Κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα είναι
η τηλεϊατρική, η τηλεκπαίδευση, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η έρευνα από
απόσταση.

•

Τηλε-υπηρεσίες

(Teleservices):

Οι

εξωτερικές

υπηρεσίες

ενός

οργανισµού, όπως π.χ. η γραµµατειακή ή τεχνική υποστήριξη από
απόσταση.
Συµπληρωµατικά

µε

τα

παραπάνω,

θα

µπορούσαµε

να

παρουσιάσουµε

διαφορετικούς τύπους τηλεργασίας ανάλογα µε το «χώρο» διεκπεραίωσης της
εργασίας και τον τύπο της εργασιακής σχέσης:
Κατ΄οίκον τηλεργασία:
Α) ∆ιαρκής: ο τηλεργαζόµενος διεκπεραιώνει το σύνολο της εργασίας (πάνω από
90 %) στην κατοικία του.
Β) Εναλλασσόµενη: ο τηλεργαζόµενος διεκπεραιώνει µικρό µέρος της εργασίας
(κάτω από 10 % τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα) στην κατοικία του και το
υπόλοιπο στα γραφεία της επιχείρησης.
Τηλεργασία εν κινήσει:
Ο τηλεργαζόµενος µετακινείται συχνά (πάνω από 10 ώρες την εβδοµάδα) και
κάνει χρήση προσωρινών χώρων και on – line σύνδεσης στις µετακινήσεις του.
Μικρό γραφείο – κατ οίκον γραφείο /Small Office – Home Office – SOHO:
Οι Αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες που προσφέρουν υπηρεσίες
από απόσταση και διατηρούν κατ οίκον γραφεία.
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Συµπληρωµατική τηλεργασία:
Ο τηλεργαζόµενος διεκπεραιώνει µικρό µέρος της εργασίας (κάτω από 10 % και
λιγότερο από µια φορά την εβδοµάδα) στην κατοικία του και το υπόλοιπο στα
γραφεία της επιχείρησης.
Όλοι οι τύποι τηλεργασίας έχουν γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια. Ο βασικότερος λόγος της ανάπτυξης αυτής είναι ότι το συγκεκριµένο
µοντέλο εργασίας µειώνει κατά πολύ το συνολικό λειτουργικό κόστος. Για τους
εργαζόµενους, το καλύτερο επιχείρηµα είναι ο συνδυασµός επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής που επιτυγχάνουν. Θεωρητικά, η τηλεργασία µπορεί να
συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων, εφόσον
επιτρέπει την καθιέρωση ευέλικτων ωραρίων και προσφέρει την δυνατότητα σε
πολλούς που επιθυµούν να εργαστούν από το σπίτι τους να είναι αφοσιωµένοι
στην εργασία τους.
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα σε αντίθεση µε τις

περισσότερες

Ευρωπαϊκές

χώρες,

δεν

προβλέπεται ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο ρύθµισης της τηλεργασίας. Συναντώνται
όµως κάποιες αποσπασµατικές ρυθµίσεις, οι οποίες, χωρίς να εφαρµόζονται κατ’
αποκλειστικότητα στην τηλεργασία, καλύπτουν και αυτήν.
•

Σύµφωνα µε τον Ν. 1876/1990 (αρ.1, παρ.2), ο νόµος εφαρµόζεται και
σε φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εργασία υπό συνθήκες εξάρτησης και
έχουν ανάγκη προστασίας αντίστοιχη µε αυτήν των µισθωτών, έστω και αν
δεν συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.

•

∆ιάταξη του άρθρου 22 του Ν. 1902/1990, η οποία προβλέπει για την
κοινωνική

ασφάλιση

απασχολούνται

στην

του

ΙΚΑ

υπάγονται

διαδικασία

τα

παραγωγής

φυσικά

πρόσωπα

προϊόντων

ή

που

παροχής

υπηρεσιών σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αµείβονται κατ’ αποκοπήν
(φασόν) και εργάζονται στο σπίτι ή σε χώρο εκτός επιχείρησης έστω και αν
χρησιµοποιούν δικά τους εργαλεία.
Στο σηµείο αυτό τονίζουµε το ζήτηµα της εφαρµογής της διάταξης του εργατικού
δικαίου στους τηλεργαζόµενους. Η εργατική νοµοθεσία αφορά στις σχέσεις
εξαρτηµένης νοµοθεσίας. Η νοµολογία θεωρεί ότι υπάρχει εξάρτηση του
εργαζόµενου από τον εργοδότη όταν ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παροχής
καθορίζονται από τον εργοδότη, ο οποίος

µε τη σειρά του εποπτεύει και

καθοδηγεί την εκτέλεση της εργασίας.
Η τηλεργασία αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αµφιλεγόµενης εργασιακής
κατάστασης. Η χρονική και τοπική αποσυγκεντροποίηση της εργασίας καθιστούν
πιο χαλαρή την εξάρτηση του εργαζόµενου από τον εργοδότη, έτσι ώστε δεν είναι
ευδιάκριτες οι περιπτώσεις εκείνες όπου η τηλεργασία συνιστά εξαρτηµένη
εργασία

ή πρόκειται για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (δελτίο παροχής

υπηρεσιών, σύµβαση έργου κ.λ.π.).
Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998 η συµφωνία µεταξύ
εργοδότη

και

απασχολούµενου

για

παροχή

τηλεργασίας

δεν

υποκρύπτει

εξαρτηµένη εργασία, εφόσον η συµφωνία είναι έγγραφη και γνωστοποιείται εντός
15 ηµερών στην οικεία επιθεώρηση εργασίας. Μάλιστα ο εργοδότης είναι
υποχρεωµένος εντός 9 µηνών από την δηµοσίευση του νόµου να υποβάλλει
στην οικεία επιθεώρηση εργασίας συγκεντρωτική κατάσταση των τυχόν σχετικών
συµφωνιών που υπάρχουν µεταξύ αυτού και των εργαζοµένων µε ειδικές µορφές
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απασχόλησης (π.χ. τηλεργασία), και να αναγράφεται η ηµεροµηνία κατάρτισης
των συµφωνιών και τα στοιχεία των απασχολούµενων, διαφορετικά θεωρείται ότι
οι σχετικές συµφωνίες υποκρύπτουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.
Ένα ακόµα σηµείο που πρέπει να σηµειώσουµε, είναι η έλλειψη ειδικών
ρυθµίσεων για την κοινωνικοασφαλιστική υπαγωγή των τηλεργαζοµένων.

Σε

κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αν βρισκόµαστε ενώπιον µιας
σχέσης τηλεργασίας µε στοιχεία εξάρτησης, δεν τίθεται θέµα υπαγωγής του
εργαζοµένου στην ασφάλιση Ι.Κ.Α και Ο.Α.Ε.∆., ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο αν η
τηλεργασία παρέχεται στο πλαίσιο µιας σύµβασης µίσθωσης έργου ή µιας σχέσης
ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η µόνη διάταξη που θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε
αυτήν την περίπτωση είναι αυτή του άρθρου 22 του Ν. 1902/1990 που
αναφέρθηκε πιο πάνω και αναφέρεται στην λεγόµενη «εργασία φασόν».
Η τηλεργασία λοιπόν, ως µορφή εργασίας στην Ελλάδα, µπορεί να λάβει τις εξής
συµβατικές µορφές: σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύµβαση έργου.
Η τηλεργασία ως µορφή εργασίας θεωρείται, σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό
δίκαιο, ανεξάρτητη εργασία και υπάγεται στο εργασιακό καθεστώς της σύµβασης
ανεξάρτητων

υπηρεσιών.

Πιο

συγκεκριµένα,

η

τηλεργασία

υπάγεται

στην

περίπτωση µίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς ο τηλεργαζόµενος µπορεί
να εργάζεται στο σπίτι του ή στα κέντρα τηλεργασίας, καθορίζοντας ο ίδιος το
χρόνο εργασίας του.
Επιπλέον η τηλεργασία ανήκει στην µη γνήσια σύµβαση ετοιµότητας. Σύµβαση
για ετοιµότητα σε εργασία υφίσταται, όταν ο εργαζόµενος σε ορισµένο χώρο,
διατηρεί σε εγρήγορση τις πνευµατικές και σωµατικές του δυνάµεις προς όφελος
του εργοδότη, ή περιορίζει απλώς την ελευθερία του, χωρίς υποχρέωση
διατηρήσεως των δυνάµεών του σε εγρήγορση, πάντα σε όφελος του εργοδότη.
Ο τηλεργαζόµενος έχει συνεργασία µε τον εργοδότη:
•

Ως ελεύθερος

επαγγελµατίας έχοντας υποχρέωση να εκδίδει δελτία

παροχής υπηρεσιών.
•

Κατ’ αποκοπή και για ορισµένο έργο.

Ο εργαζόµενος έχει την δυνατότητα να προσφέρει εργασία σε άλλο πρόσωπο µε
αµοιβή:
•

Είτε διατηρώντας ελευθερία ενεργείας, καθορίζοντας ο ίδιος τον τόπο,
χρόνο και τρόπο παροχής της εργασίας του.
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•

Είτε θέτοντας τον εαυτό του σε υπηρεσιακή σχέση, παρέχοντας τις
υπηρεσίες τους έναντι µισθού στον εργοδότη του, µε τον οποίο συνδέεται
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.

Το ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς των τηλεργαζοµένων δεν διαφέρει από
αυτό των υπόλοιπων εργαζοµένων. Εποµένως, αν ο τηλεργαζόµενος έχει
συνεργασία ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αναλαµβάνει την υποχρέωση να
εκδίδει δελτία παροχής υπηρεσιών και ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Τ.Ε.Β.Ε. Αν
εργάζεται κατ΄αποκοπή εργασίας ως ελεύθερος επαγγελµατίας, υπάγεται στο
εκάστοτε ισχύον καθεστώς φορολόγησης των ατοµικών εταιρειών. Σε περίπτωση
που εργάζεται µε σύµβαση έργου, είναι ασφαλισµένος στο Ι.Κ.Α. και υπάγεται στο
καθεστώς φορολόγησης των µισθωτών.
Οι

τηλεργαζόµενοι

επαγγελµατίες

που

µπορούν

εργάζονται
να

κατ΄αποκοπήν

εγγραφούν

στα

εργασίας

τοπικά

ως

ελεύθεροι

Επαγγελµατικά

και

Βιοµηχανικά Επιµελητήρια και ανάλογα µε την ειδικότητά τους µπορούν ή είναι
υποχρεωµένοι να εγγραφούν στους σχετικούς συλλογικούς φορείς.
Όσον αφορά σε θέµατα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, αναφέρουµε τα
εξής:
Με την εµφάνιση των νέων τεχνολογιών, εµφανίστηκαν

και νέες µορφές

επαγγελµατικού κινδύνου. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών οπτικής
απεικόνισης, η θέση του σώµατος στον υπολογιστή, ο φωτισµός κ.λ.π., µπορούν
να επιφέρουν σηµαντικές βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων. Η ισχύουσα
νοµοθεσία αφορά στις ελάχιστες υποχρεωτικές δράσεις του εργοδότη κατά κύριο
λόγο στο χώρο εργασίας. Ειδικότερα για την περίπτωση της τηλεργασίας και
δεδοµένης της ανυπαρξίας νοµοθετικού πλαισίου,

είναι πολύ δύσκολο να

ελεγχθεί η συµµόρφωση των εργοδοτών και των εργαζοµένων µε τους
κανονισµούς ασφάλειας και υγιεινής. Στην περίπτωση της τηλεργασίας, ο χώρος
επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι επιλογή του εργαζοµένου, γεγονός το οποίο
αποδεσµεύει τον εργοδότη από τις σχετικές υποχρεώσεις.
Επιπλέον, η ελεύθερη επιλογή του χώρου εργασίας από τους εργαζοµένους
καθιστά δυσχερή τον έλεγχο, λόγω του δικαιώµατος στο απαραβίαστο της οικίας.
Επιπλέον, προβλήµατα εντοπίζονται ως προς στον ορισµό ενός ατυχήµατος
εργατικού,

ως

ειδικά όταν το τελευταίο λαµβάνει χώρα εντός της οικείας.

Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται η απουσία επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, καθώς και ειδικευµένων τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.
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Επίσης, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί η εργονοµική διάταξη των εργασιακών
χώρων

εντός των οικιών, δηλαδή ο σωστός φωτισµός, εξαερισµός, εξοπλισµός

εργασίας και η ικανοποιητική στάθµη θορύβου, σηµαντικές παράµετροι για την
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
Προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια για την εφαρµογή της τηλεργασίας, θα πρέπει
να επιλυθούν τα ζητήµατα που προκύπτουν, µε την επέκταση των ισχυόντων
κανονισµών, µε έµφαση στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
Με βάση την νοµοθεσία που ισχύει µέχρι σήµερα (Ν. 1568/85, Π.∆.17/96,
Π.∆.16/96, Π.∆. 398/94), ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των
εργαζοµένων

του

όσον

αφορά

στα

θέµατα

ασφάλειας

και

υγιεινής,

και

υποχρεούται να εξασφαλίζέι ασφαλές εργασιακό περιβάλλον τόσο όσον αφορά
στους χώρους εργασίας, όσο και στον απαραίτητο εξοπλισµό. Στην περίπτωση της
τηλεργασίας ωστόσο, η ευθύνη µετατίθεται στον εργαζόµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική σηµασία έχουν οι γνώσεις του τηλεργαζόµενου
σχετικά µε θέµατα υγείας και εργονοµίας, η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων
και οι οικονοµικές δυνατότητες, καθώς και η συνειδητοποίηση των κινδύνων που
αφορούν στην υγεία του.
Το νοµοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διανύσει, τα τελευταία χρόνια, σηµαντικά βήµατα στον
τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα στον τοµέα της απασχόλησης. Η
Συνθήκη του Άµστερνταµ, θέτει ανοικτά το ζήτηµα της απασχόλησης ως ένα από
τα σηµαντικότερα στην κοινωνία µας και στο πνεύµα αυτό, συστήθηκε ειδική
επιτροπή απασχόλησης, µε αρµοδιότητα το συντονισµό

των εθνικών πολιτικών

απασχόλησης των κρατών-µελών. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε επίσης και η Σύνοδος
Κορυφής της Λισσαβόνας στη οποία τέθηκε ως βασικός στόχος να γίνει η
Ευρωπαϊκή

Ένωση

η

σηµαντικότερη

και

ανταγωνιστικότερη

οικονοµία

σε

παγκόσµιο επίπεδο, προωθώντας την απασχόληση και την δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε σε θέµατα νέων τεχνολογιών, που θα
οδηγούσαν στην αύξηση της απασχόλησης.
Η τηλεργασία εδράζεται στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας e-Europe, η
οποία έχει ως στόχο τη διασφάλιση ισότιµης πρόσβασης, για κάθε πολίτη της
Ε.Ε., στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Σύµφωνα µε τη Λευκή
Βίβλο

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας,

οι

νέες

τεχνολογίες

διαδραµατίζουν

σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη καθώς και
στην αύξηση των νέων θέσεων εργασίας µέσα στην Κοινότητα. Η τηλεργασία
συνιστά τον κύριο τρόπο µετασχηµατισµού της απασχόλησης.
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Αναφορικά µε την τηλεργασία δεν υφίσταται ένα κανονιστικό πλαίσιο ένταξής της
στο πλέγµα της απασχόλησης. Μια επισκόπηση του εργατικού δικαίου στις χώρες
της Ευρώπης καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις ειδικά
για την τηλεργασία, ενώ στις περισσότερες από αυτές, η ειδική προστατευτική
νοµοθεσία

για

τους

εργαζοµένους

κατ’

οίκον,

περιορίζεται

κυρίως

στην

χειρωνακτική εργασία.
Στο πλαίσιο λοιπόν της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εργασία, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους και µε µια σειρά
συµφωνιών

που

έχουν

υπογραφεί,

θέτει

την

εργασιακή

οργάνωση

της

τηλεργασίας, η οποία οδηγεί στην εξής αρχή: «οι όροι και οι συνθήκες εργασίας
δεν αλλάζουν για τους τηλεργαζόµενους, διέπονται από τους ίδιους εργασιακούς
όρους που ισχύουν για όλους τους εργαζόµενους».
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγµατευθούν συµφωνίες
που θα εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας και θα διευθετήσουν το θέµα
της ευελιξίας στην εργασία, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χωρίς να απειληθεί η ασφάλεια των εργαζοµένων.
Σε δεύτερο στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαβούλευσής της µε
τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση των
εργασιακών

σχέσεων,

κάλεσε

τους

κοινωνικούς

εταίρους

να

ξεκινήσουν

διαπραγµατεύσεις για την τηλεργασία, µε στόχο µια συµφωνία προς υλοποίηση
από τους υπογράφοντες στα κράτη - µέλη και στις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού χώρου.
Το σχετικό κείµενο της συµφωνίας αναφέρει:
Ορισµός και πεδίο εφαρµογής:
Η τηλεργασία είναι µια µορφή οργάνωσης ή /και εκτέλεσης της εργασίας που
χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και βασίζεται σε µια σύµβαση ή σχέση
εργασίας, σύµφωνα µε την οποία η εργασία αυτή που θα µπορούσε να εκτελεστεί
στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, εκτελείται κανονικά εκτός των εγκαταστάσεων
αυτών. Η παρούσα συµφωνία καλύπτει τους τηλεργαζόµενους.
Οικειοθελής χαρακτήρας:
Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τους ενδιαφερόµενους, εργαζόµενο
και εργοδότη. Η τηλεργασία, µπορεί να αποτελεί µέρος της αρχικής περιγραφής
της θέσης εργασίας του εργαζόµενου ή µπορεί να υπάρξει εθελούσια δέσµευση εκ
των υστέρων. Και στις δύο περιπτώσεις ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόµενο
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τις σχετικές γραπτές πληροφορίες σύµφωνα µε την Οδηγία 91/533/ΕΟΚ,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τις ισχύουσες συλλογικές
συµβάσεις, την περιγραφή της εργασίας προς εκτέλεση κ.λ.π. Οι ιδιαιτερότητες
της τηλεργασίας απαιτούν κανονικά συµπληρωµατικές γραπτές πληροφορίες σε
θέµατα

όπως

το

τµήµα

της

επιχείρησης

από

το

οποίο

εξαρτάται

ο

τηλεργαζόµενος, τον /την ιεραρχικά ανώτερό του και άλλα άτοµα στα οποία ο
τηλεργαζόµενος µπορεί να απευθύνει ερωτήµατα επαγγελµατικής και προσωπικής
φύσης, τρόπους αναφοράς κ.λ.π.
Εάν η τηλεργασία δεν είναι µέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης και εάν ο
εργοδότης κοινοποιήσει προσφορά τηλεργασίας, ο εργαζόµενος µπορεί να δεχθεί
ή να αρνηθεί αυτήν την προσφορά. Όταν ένας εργαζόµενος εκφράζει την
επιθυµία του για µια θέση τηλεργασίας, ο εργοδότης µπορεί να δεχθεί ή να
αρνηθεί αυτό το αίτηµα.
Η µετάβαση του εργαζοµένου στην τηλεργασία δε θίγει το ίδιο το καθεστώς
απασχόλησης του τηλεργαζόµενου, καθώς µεταβάλλει µόνο τον τρόπο σύµφωνα
µε τον οποίο πραγµατοποιείται η εργασία. Η άρνηση ενός εργαζοµένου να
αποδεχθεί την τηλεργασία δεν αποτελεί από µόνη της αιτία διακοπής της
εργασιακής σχέσης ούτε συνεπάγεται τη µεταβολή των όρων και των συνθηκών
απασχόλησης αυτού του εργαζοµένου.
Εάν η τηλεργασία δεν αποτελεί µέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης
εργασίας, η απόφαση για µετάβαση στην τηλεργασία είναι αναστρέψιµη µε
ατοµική ή /και συλλογική σύµβαση. Η αναστρεψιµότητα µπορεί να συνεπάγεται
επιστροφή στην εργασία µέσα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, ύστερα από
αίτηση

του

εργαζόµενου

ή

του

εργοδότη.

Οι

λεπτοµέρειες

αυτής

της

αναστρεψιµότητας καθορίζονται µε ατοµική ή /και συλλογική σύµβαση.
Συνθήκες εργασίας:
Αναφορικά µε τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια
δικαιώµατα που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις συλλογικές
συµβάσεις

για

αντίστοιχους

εργαζόµενους

µέσα

στις

εγκαταστάσεις

της

επιχείρησης. Ωστόσο, για να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της τηλεργασίας,
είναι αναγκαίες ειδικές συµπληρωµατικές ατοµικές και συλλογικές συµβάσεις.
Προστασία ∆εδοµένων:
Η λήψη των κατάλληλων µέτρων εναπόκειται στον εργοδότη, ιδίως σε σχέση µε
το

λογισµικό,

ώστε

να

εξασφαλιστεί

η

προστασία

των

δεδοµένων

που

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τον τηλεργαζόµενο για
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επαγγελµατικούς λόγους.

Ο εργοδότης ενηµερώνει τον τηλεργαζόµενο για την

ισχύουσα νοµοθεσία και

τους κανόνες της επιχείρησης που αφορούν στην

προστασία

των

δεδοµένων.

Αποτελεί

ευθύνη

συµµορφωθεί προς αυτούς τους κανόνες.

Ο

του

τηλεργαζόµενου

να

εργοδότης ενηµερώνει τον

τηλεργαζόµενο για α) τους όποιους περιορισµούς στη χρήση των συσκευών και
εργαλείων πληροφορικής όπως π.χ. το ∆ιαδίκτυο και

β) τις κυρώσεις σε

περίπτωση µη συµµόρφωσης.
Προσωπικό απόρρητο:
Ο εργοδότης σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόµενου. Σε περίπτωση που
τεθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, επιβάλλεται να είναι ανάλογο
προς το στόχο και να είναι σύµφωνο µε την Οδηγία 90/270 περί οθονών
οπτικής απεικόνισης.
Εξοπλισµός:
Το σύνολο των θεµάτων που συνδέονται µε τον εργασιακό εξοπλισµό,

την

ευθύνη και τις δαπάνες, προσδιορίζονται µε σαφήνεια πριν την έναρξη της
τηλεργασίας. Σε γενικές γραµµές, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή,
εγκατάσταση και συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισµού για κανονική τηλεργασία,
εκτός εάν ο τηλεργαζόµενος χρησιµοποιεί τον δικό του εξοπλισµό.
Στις περιπτώσεις όπου η τηλεργασία εκτελείται κανονικά, ο εργοδότης καλύπτει
το κόστος που συνδέεται άµεσα µε αυτήν την εργασία και ιδιαίτερα το κόστος των
επικοινωνιών.
Ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόµενο την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη. Ο
εργοδότης έχει την ευθύνη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τις συλλογικές
συµβάσεις για τις δαπάνες που συνδέονται µε την απώλεια και την ζηµιά στον
εξοπλισµό και στα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από τον τηλεργαζόµενο.
Ο τηλεργαζόµενος φροντίζει τον εξοπλισµό που του /της διατίθεται και δε
συλλέγει ούτε διανέµει παράνοµο υλικό µέσω του ∆ιαδικτύου.
Υγιεινή και Ασφάλεια:
Ο

εργοδότης

είναι

υπεύθυνος

για

την

προστασία

της

υγείας

και

της

επαγγελµατικής ασφάλειας του τηλεργαζόµενου, σύµφωνα µε την Οδηγία
89/391, καθώς και µε ειδικές οδηγίες, σχετικές εθνικές νοµοθεσίες και
συλλογικές συµβάσεις.

Ο

εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόµενο για την

πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία
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και ιδιαίτερα σε θέµατα που συνδέονται µε τις οθόνες οπτικής απεικόνισης. Ο
τηλεργαζόµενος εφαρµόζει ορθώς αυτές τις πολιτικές για την ασφάλεια.
Για να ελεγχθεί η σωστή εφαρµογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας, ο
εργοδότης, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και/ή οι αρµόδιες αρχές, έχουν
πρόσβαση στο χώρο τηλεργασίας, µέσα στα όρια των εθνικών νοµοθεσιών και
συλλογικών συµβάσεων. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο τηλεργαζόµενος
εργάζεται στην οικία του, αυτή η πρόσβαση υπόκειται σε προειδοποίηση και στην
εκ

των

προτέρων

συµφωνία

του

τηλεργαζόµενου

µε

τον

εργοδότη.

Ο

τηλεργαζόµενος έχει επίσης δικαίωµα να ζητήσει την επιθεώρηση του χώρου
εργασίας που έχει διαµορφωθεί εντός της οικίας του.
Οργάνωση της Εργασίας:
Ο τηλεργαζόµενος καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του µέσα στο
πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας, των συλλογικών συµβάσεων και των
κανονισµών των επιχειρήσεων. Ο όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσης για
τον τηλεργαζόµενο, είναι αντίστοιχα µε εκείνα των εργαζοµένων που βρίσκονται
εντός των εγκαταστάσεων του εργοδότη.
Ο εργοδότης διασφαλίζει την λήψη µέτρων που προλαµβάνουν την αποµόνωση
του τηλεργαζόµενου από το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης, δίνοντάς του
την δυνατότητα να συναντά τους συναδέλφους του σε τακτικά διαστήµατα και να
έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση.
Κατάρτιση:
Οι τηλεργαζόµενοι έχουν την ίδια πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δυνατότητες
επαγγελµατικής τους εξέλιξης µε τους εργαζόµενους που απασχολούνται στις
εγκαταστάσεις του εργοδότη και ασκούν παρεµφερείς εργασίες. Υπόκεινται δε
στις ίδιες πολιτικές αξιολόγησης µε αυτές των άλλων εργαζοµένων.
Συλλογικά ∆ικαιώµατα:
Οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια συλλογικά δικαιώµατα µε τους εργαζόµενους
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
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3. Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στην Ελληνική Κοινωνία
Η σχέση της τηλεργασίας µε τις νέες τεχνολογίες
Η βιοµηχανική κοινωνία µετεξελίσσεται σήµερα µε γοργούς ρυθµούς

σε

Κοινωνία της Πληροφορίας. Το γεγονός αυτό επιβάλλει το ριζικό ανασχεδιασµό
των επιχειρήσεων και των οργανισµών ώστε να προσαρµοστούν στον οικονοµικό
και τεχνολογικό µετασχηµατισµό.
Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χαρακτηρίζονται πλέον ως
τεχνολογίες «υποδοµής», καθώς η ανάπτυξή τους επηρεάζει το σύνολο της
ανθρώπινης δραστηριότητας. ∆ηµιουργούν το υπόβαθρο για νέες ευκαιρίες
ανάπτυξης, δίνουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να διευρύνουν τους
επιχειρηµατικούς
απευθύνονται
βελτιώνουν

τους

ορίζοντες

και

τα

όρια

της

αγοράς

στην

οποία

αλλά και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Επιπλέον,

την

ποιότητα

υπηρεσιών σε τοµείς

ζωής

του

πολίτη,

όπως η εκπαίδευση,

διευκολύνοντας

την

παροχή

η επαγγελµατική κατάρτιση και η

απασχόληση, δηµιουργώντας νέες ειδικεύσεις και θέσεις εργασίας.
Η τηλεργασία συνιστά ένα νέο εργασιακό µοντέλο, βασισµένο στην αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών για την αναβάθµιση του τρόπου εργασίας.

Στην εποχή

των δικτύων και της Κοινωνίας της Γνώσης, η τεχνολογία είναι βασικός
παράγοντα

για

την

επίτευξη

ενός

εµπορικού

αποτελέσµατος

στο

πλαίσιο

τηλεργατικών διαδικασιών.
Η σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών τείνει να ενοποιηθεί στη βάση του
∆ιαδικτύου, το οποίο παρέχει την υποδοµή για την διεξαγωγή εργασίας από
απόσταση. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας προσφέρουν
ολοκληρωµένες λύσεις και υπηρεσίες µέσα από εξελιγµένα δίκτυα επικοινωνιών
(διαδίκτυο,
περισσότερα

ευρυζωνικά
σύγχρονα

δίκτυα,

δορυφορικά

ολοκληρωµένα

δίκτυα,

περιβάλλοντα

ISDN

εργασίας

κ.λ.π.).

Τα

δίνουν

την

δυνατότητα συνεργασίας ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε
απόσταση. Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την εξέλιξη και
την διάδοση της τηλεργασίας και σε συνδυασµό µε την µείωση του κόστους
τεχνολογικού εξοπλισµού και την αύξηση των ατόµων που χρησιµοποιούν τέτοιου
είδους συστήµατα στην εργασία τους, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση των τηλεργατικών διαδικασιών.
Η πληροφορία που χρησιµοποιείται σήµερα λαµβάνει διάφορες µορφές όπως π.χ.
κείµενο, φωτογραφία, ήχος ή video, και υπάρχει δυνατότητα µέσω ισχυρών
επικοινωνιακών δικτύων να είναι προσπελάσιµη σε πραγµατικό χρόνο.
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Οι

περιορισµοί έγκεινται στην σταθερότητα του λογισµικού (software) και του
υλικού (hardware) που υποστηρίζουν το πληροφοριακό σύστηµα.
Βασική

απόρροια

(internet/wwweb),

αυτών

των

εξελίξεων

είναι

ο

παγκόσµιος

ιστός

ο οποίος παρουσιάζει ραγδαία εξάπλωση και αύξηση των

χρηστών του αλλά και ανάλογη επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η
ραγδαία εξάπλωση του παγκόσµιου ιστού, οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπει
στον χρήστη να κάνει πράγµατα που άλλοτε ήταν δύσκολα και µε υψηλό κόστος.
Την ίδια στιγµή ο παγκόσµιος ιστός είναι διαθέσιµος σε οποιονδήποτε έχει
πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και ένα modem. Για αυτό το λόγο, η χρήση του
διαδικτύου ως µέσου πρόσβασης σε δοµές εργασίας συνιστά την πιο ιδανική λύση
για την διανοµή τηλεργατικών διαδικασιών ανεξάρτητα από το κλασικό εργασιακό
περιβάλλον.
Η εργασία από απόσταση µέσα από σύγχρονα συστήµατα τηλεπικοινωνιών και
πληροφορίας, παρέχει αυτονοµία, ανεξαρτησία από χώρο και τόπο, ταχύτητα
απόκτησης

νέων

επιτυγχάνεται

µε

ικανοτήτων
την

και

ενοποίηση

ευελιξία
κάποιων

στους

εργαζόµενους.

«εργαλείων»

που

Αυτό

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν στη βάση οποιουδήποτε διαθέσιµου δικτύου (απλό τηλεφωνικό
δίκτυο, ISDN, Internet,

ευρυζωνικά δίκτυα κ.λ.π). Οι δυνατότητες που

προσφέρονται , υποστηρίζουν σύγχρονες µορφές αλληλεπίδρασης (ταυτόχρονη
παρουσία

εργαζοµένων,

ταυτόχρονη

παρουσία

αλλά

όχι

συνεργατών,

απασχόληση). Παράλληλα

στον

ίδιο

χώρο)

και

ασύγχρονες

(µη

αυτοαπασχόληση

και

συµπληρωµατική

υποστηρίζονται και εργασιακές διαδικασίες µε την

χρήση τεχνολογιών εικονοδιάσκεψης, συνεργατικής εργασίας, κ.λ.π.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη υπηρεσιών όπως η τηλεκπαίδευση, η
τηλεργασία, η τηλεϊατρική και το τηλεµπόριο.
Στις υπηρεσίες αυτές παρατηρούνται δύο τρόποι επικοινωνίας.
Ο πρώτος είναι η σύγχρονη επικοινωνία, η ύπαρξη επικοινωνίας σε πραγµατικό
χρόνο µεταξύ των συνεργαζόµενων ανθρώπων,

η οποία βασίζεται στην

τηλεδιάσκεψη

διαµοιρασµό

(Video-Audio

Conferencing),

στον

εφαρµογών

(Application Sharing) και στην συνοµιλία µέσω υπολογιστή (Chat).
Ο δεύτερος είναι η ασύγχρονη επικοινωνία, όπου δεν υπάρχει επικοινωνία
πραγµατικού χρόνου, αλλά ένα κενό διάστηµα στην ανταλλαγή πληροφοριών και
µηνυµάτων µεταξύ των συνεργαζόµενων µερών. Η συγκεκριµένη επικοινωνία
βασίζεται κυρίως σε εφαρµογές µέσω Internet.
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Η υποδοµή του Internet δίνει την ευκαιρία να πραγµατοποιούνται από απόσταση
εµπορικές συναλλαγές, ενηµέρωση και πληροφόρηση πελατών για νέα προϊόντα
και υπηρεσίες, αλληλεπίδραση των εταιρειών µε τους πελάτες τους µέσω
ερωτηµατολογίων και ανταλλαγή µηνυµάτων και πληροφοριών.

Εξάλλου, η

µεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών και δεδοµένων είναι πλέον ασφαλής, λόγω
της εξέλιξης της τεχνολογίας στον τοµέα της ασφάλειας συστηµάτων. Η νέα
µορφή εργασίας µετασχηµατίζει το κλασικό περιβάλλον εργασίας σε περιβάλλον
ενός εικονικού γραφείου που µπορεί να βρίσκεται ακόµα και στο σπίτι του
εργαζοµένου.
Η τεχνολογία λοιπόν παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της εργασίας από
απόσταση. Η τηλεργασία αποτελεί µια διαδικασία επικοινωνίας µέσω υπολογιστή.
Οι τεχνολογίες που µπορούν να την υποστηρίξουν αποτελεσµατικά τείνουν να
ταυτίζονται µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των
τηλεπικοινωνιών µέσω Η/Υ. Στις τεχνολογίες αυτές δεν καλύπτονται άλλες
υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως π.χ. το τηλέφωνο, αφού η θέση τους στην
λειτουργική προσέγγιση της τηλεργασίας είναι υποστηρικτική και όχι κύρια.
Μια

διαδικασία

επικοινωνίας

διαµέσου

υπολογιστή

είναι

η

ανταλλαγή

πληροφοριών, δεδοµένων, και ολοκληρωµένων προϊόντων µεταξύ ατόµων µέσω
δικτύου υπολογιστών (π.χ. διαδίκτυο). Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να ανήκουν
σε διάφορες κατηγορίες όπως π.χ. κείµενο, ήχος, video, εικόνα, λογισµικό.
Ορισµένα

από

τα

συστήµατα

που

µπορούν

να

υποστηρίξουν

διαδικασίες

τηλεργασίας είναι τα εξής:
•

Παγκόσµιος ιστός (World Wibe Web – www)
Η πτυχή του Internet που ολοκληρώνει τα διαφορετικά είδη των διαθέσιµων
πόρων µέσω αρχείων που µοιάζουν µε αρχεία κειµένου και που µπορεί να
ενσωµατώνουν κείµενα, γραφικά, ήχο, κίνηση και video. Υπάρχουν επίσης
διαθέσιµες τηλεπικοινωνιακές ευκολίες, π.χ. κάποιος να προσθέσει σχόλια σε
µια σελίδα web.

•

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E- mail)
Στο πλαίσιο του, ο

χρήστης δηµιουργεί, στέλνει ή παραλαµβάνει το

ταχυδροµείο του σε έναν Η/Υ. Το µήνυµα αποθηκεύεται σε έναν server και ο
χρήστης το παίρνει όποτε επιθυµεί. Το µήνυµα µπορεί να είναι µόνο κείµενο, ή
να επισυνάπτονται σε αυτό αρχεία µε ήχο, εικόνες κ.λ.π.
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•

Οµάδες συζητήσεων και συστήµατα ανακοινώσεων (newsgroups ή bulletin
board systems)
Οι δηµόσιες συζητήσεις στο Internet για µια ποικιλία θεµάτων, όπου αντίτυπα
άρθρων και ανακοινώσεων αποθηκεύονται σε ένα µέρος που είναι εύκολα
προσπελάσιµο. Με το κατάλληλο πρόγραµµα κάποιος µπορεί να διαβάσει,
σχολιάσει ή και απαντήσει στο συγγραφέα του άρθρου.

•

Συνδιάσκεψη µέσω υπολογιστών (Computer Conferencing).
Μια οµάδα χρηστών µπορεί να διεξάγει µια συζήτηση µέσω υπολογιστή σε µια
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αλληλεπίδρασης
πραγµατικού χρόνου.

•

Συνδιάσκεψη µε ήχο (Audio Conferencing).
Η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών ατόµων µέσω Internet ή τηλεφωνικών
γραµµών.

•

Συνδιάσκεψη µε εικόνα (Video Conferencing).
Είναι η ταυτόχρονη οπτική και ακουστική επικοινωνία ατόµων σε διαφορετικές
τοποθεσίες, η οποία πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο. Απαιτούνται ένας
Η/Υ. Μια video camera και κάποια συστήµατα που επιτρέπουν τον έλεγχό
τους.

•

Συστήµατα φωνητικού ταχυδροµείου (Voice Mail Systems).
Πρόκειται για σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για φωνητικά µηνύµατα.
∆εν είναι απαραίτητος ο Η/Υ. Μόνο µια τηλεφωνική συσκευή.

•

Internet Relay Chat (IRC).
Μια

κατάσταση

αλληλεπίδρασης,

όπου

οι

χρήστες

από

διαφορετικές

τοποθεσίες µπορούν να επικοινωνούν σύγχρονα σε διαφορετικά «κανάλια». Η
επικοινωνία µπορεί να γίνει µέσω κειµένου ή και επισυναπτόµενων εικόνων.
•

Instant Messaging.
Η κατηγορία αυτή έχει πολλές οµοιότητες µε την προηγούµενη και η
δυνατότητα επικοινωνίας παρέχεται µέσω κειµένου. Η διαφοροποίηση έγκειται
στο ότι παρέχουν εξελιγµένες δυνατότητες ανίχνευσης ατόµων που είναι
συνδεδεµένα στα αντίστοιχα δίκτυα και προσωποποίησης.

•

Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Μαυροπίνακα (whiteboard environment).
Συστήµατα εικονικών συναντήσεων, όπου ο κάθε χρήστις χρησιµοποιεί τον
ηλεκτρονικό

υπολογιστή

του

για

να

γράψει

στον

µαυροπίνακα.

Τα

περισσότερα από αυτά τα προγράµµατα δίνουν την δυνατότητα chat µέσω
γραπτών µηνυµάτων.
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•

Εφαρµογές Ροής Εργασίας (Work Flow Applications).
Οι εφαρµογές αυτές διαθέτουν εσωτερικούς και αλληλεπιδραστικούς κανόνες
που ενσωµατώνουν επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι κανόνες διαχείρισης της
ροής εργασίας αποτελούν την βάση της µετακίνησης δεδοµένων από το άτοµο
στον υπολογιστή, ελέγχουν το τρόπο µε τον οποίο αποθηκεύονται και
επεξεργάζονται τα δεδοµένα. Μια εφαρµογή αυτής της κατηγορίας µπορεί να
εξασφαλίσει π.χ. ότι συγκεκριµένες δραστηριότητες γίνονται µόνο από
συγκεκριµένα άτοµα.

Για την πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω συστήµατα, απαραίτητη είναι η ύπαρξη
/κατοχή Η/Υ και σύνδεσης µε το Internet. Επιπλέον χρειάζεται µικρόφωνο και
κάρτα ήχου για να µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει το φωνητικό ταχυδροµείο ή
την συνδιάσκεψη µε ήχο. Για videoconference απαραίτητη είναι η ύπαρξη ειδικής
video camera.
Η διαδικασία της επικοινωνίας, µε όλα τα αρνητικά και θετικά της σηµεία, µπορεί
να είναι σύγχρονης και ασύγχρονης µορφής και συνιστά έναν πολύ σηµαντικό
παράγοντα που συνδέεται µε την τηλεργασία.
Στη σύγχρονη επικοινωνία, οι τηλεργαζόµενοι επικοινωνούν µεταξύ τους κατά
τον ίδιο χρόνο. Εξαρτώνται άµεσα από την κατανόηση της παρουσίασης, τις
σηµειώσεις που κρατούν και την ικανότητα να θυµούνται πληροφορίες.
Στην ασύγχρονη επικοινωνία, τα άτοµα που συµµετέχουν στην διαδικασία
επικοινωνούν µεταξύ τους σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Ο τηλεργαζόµενος
διαθέτει περισσότερο χρόνο να σκεφτεί και λιγότερη πίεση.
Ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας, κάποιος δύναται να επιλέξει και τη
µορφή επικοινωνίας που θα χρησιµοποιήσει.
αρχεία

ή

να

καταλληλότερη.

αναζητήσει

πληροφορίες,

Αν π.χ. χρειαστεί να µεταφέρει
η

ασύγχρονη

επικοινωνία

είναι

Αντίθετα, για την επίλυση προβληµάτων ή για την συζήτηση

διαφόρων θεµάτων, καταλληλότερος τρόπος είναι η σύγχρονη επικοινωνία.
Όσον αφορά στην εργασία στο σπίτι, το βασικότερο εξάρτηµα

θεωρείται ο

προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (PC), το είδος του οποίου σχετίζεται µε τις
επιµέρους ανάγκες του χρήστη. Όταν η τηλεργασία λαµβάνει και τη µορφή
κινητής τηλεργασίας (δηλαδή δεν υπάρχει σταθερή βάση), τότε προτιµάται ένας
φορητός (lap top) υπολογιστής.

Σε περίπτωση, όµως, που η τηλεργασία

διεκπεραιώνεται µε βάση ένα σταθερό χώρο εργασίας, τότε η προτιµητέα λύση
είναι αυτή του επιτραπέζιου υπολογιστή. Συνήθως οι απαιτητικοί χρήστες
καταλήγουν στη δεύτερη λύση, η οποία είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα αλλά
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ενέχει ταυτόχρονα και µεγαλύτερες δυνατότητες αναβάθµισης και χειρισµών. Οι
δυνατότητες του µηχανήµατος εξαρτώνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
υπολογιστή. Τα βασικότερα επιµέρους τµήµατα που συνθέτουν την εικόνα ενός
µηχανήµατος είναι: ο επεξεργαστής, η µνήµη RAM, ο σκληρός δίσκος, η κάρτα
γραφικών και η κάρτα ήχου.
Οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού υπολογιστή διαφέρουν ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του επαγγέλµατος. Επί παραδείγµατι, εφόσον ο τηλεργαζόµενος
εργάζεται

ως

σχεδιαστής

γραφικών,

θα

χρειαστεί

µια

κάρτα

γραφικών

µεγαλύτερης ανάλυσης, ο αρχιτέκτονας κάποιο ειδικό σχεδιαστικό πρόγραµµα ή
σε περίπτωση που κάποιος χρησιµοποιεί µόνο κειµενογράφο θα αρκεστεί σε έναν
υπολογιστή µε λιγότερη µνήµη RAM.
Η

αγορά

modem

θεωρείται

απαραίτητη

για

τους

τηλεργαζόµενους

που

χρησιµοποιούν το Internet. Υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά modem, πολλά
από τα οποία, εκτός από υψηλή ταχύτητα, έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν
και να στέλνουν fax καθώς και να λαµβάνουν φωνητικά µηνύµατα και fax, ακόµα
και όταν το PC είναι κλειστό. Εννοείται ότι για τη λειτουργία του modem θα
πρέπει να είναι διαθέσιµη και τηλεφωνική γραµµή.
Επιπρόσθετα µηχανήµατα ή εξειδικευµένα εργαλεία που θα µπορούσαν να
χρειαστούν για διάφορες µορφές τηλεργασίας και ανάλογα µε το επάγγελµα,
είναι:
•

Scanner υψηλής απόδοσης, ενδεχοµένως και plotter.

•

Εκτυπωτές laser, οι οποίοι διακρίνονται για την απόδοσή τους και την
ταχύτητά τους.

•

Σύγχρονα fax-pagers µε υψηλές αποδόσεις και µεγάλες ταχύτητες.

•

Τέλος, παροχή υπηρεσιών Internet µε χρήση γραµµής ISDN και δικτύου επί
24ώρου βάσεως και όχι µε dial-up σύστηµα.

Εκτός των παραπάνω, θεωρείται δεδοµένος ο εξοπλισµός µε είδη γραφείου (π.χ.
χαρτικά και γραφική ύλη, µελάνι εκτυπώσεων, έπιπλα γραφείου, κλπ.).
Έρευνα για την τηλεργασία στην Ελλάδα
Η παραπάνω έρευνα

πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2001 στο πλαίσιο

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Βασικός
στόχος

της είναι η αποτύπωση της εξέλιξης των κυρίαρχων απόψεων,

αντιλήψεων και στάσεων της σύγχρονης ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις
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νέες τεχνολογίες (κατοχή – χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Ίντερνετ, κινητό
τηλέφωνο). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από 24 Οκτωβρίου έως 24 Νοεµβρίου
2003 σε 2802 άτοµα, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
•

Μόνο το 19,4% των ερωτηθέντων απάντησε πως γνωρίζει τον όρο
τηλεργασία. Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ότι για το µεγαλύτερο µέρος
του πληθυσµού η τηλεργασία παραµένει άγνωστη και παρ’ όλο που το εν
λόγω ποσοστό εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε αντίστοιχη έρευνα του
2002, η διαφορά δεν είναι σηµαντική. (Σχήµα 1)

•

Το ποσοστό των ατόµων που γνωρίζουν τι είναι η τηλεργασία και κάνουν
χρήση Η/Υ και Ίντερνετ είναι 44,1% και 48,7% αντίστοιχα, πολύ
χαµηλότερο από τα αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στα
δύο φύλα, οι γυναίκες, σε ποσοστό 38,2% δήλωσαν ότι γνωρίζουν τον
όρο

τηλεργασία

ενώ οι άνδρες σε ποσοστό 49,3%

(αναφερόµενοι

πάντοτε στους χρήστες Η/Υ). (Σχήµα 2, 3, 4)
•

Το 71,3% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η τηλεργασία µπορεί να αλλάξει
την καθηµερινή τους ζωή σε σχέση µε την εργασία τους, ενώ το 51,1%
εξ αυτών, ότι η αλλαγή αυτή θα είναι θετική. Μόλις το 20% πιστεύει στην
αρνητική επίδραση της τηλεργασίας. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν µια
πιο ευνοϊκή εικόνα σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2002, αναδεικνύοντας
εποµένως µια θετικότερη στάση του πληθυσµού προς την τηλεργασία. Ως
µεγαλύτερα

οφέλη από την εφαρµογή της τηλεργασίας αναφέρονται

χαρακτηριστικά,
ουσιαστικότερος

η

µείωση

συνδυασµός

του

χρόνου

προσωπικής

και

µετακινήσεων
επαγγελµατικής

και

ο

ζωής.

(Σχήµα 5,6)
•

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων σε ποσοστό 46% θεωρούν ότι η
τηλεργασία θα ωφελήσει τον οργανισµό τους και σε ποσοστό 27% ότι δεν
θα αποκοµίσουν κανένα όφελος. Ως προς τα σηµαντικότερα κίνητρα για
την εφαρµογή της τηλεργασίας, το 83% των ερωτώµενων απήντησε ότι
είναι η θέσπιση επιδότησης, ενώ το 87 % η ύπαρξη οδηγού –
πληροφοριακού υλικού καλών πρακτικών. (Σχήµα 7, 8)

Μια άλλη έρευνα που διενεργήθηκε από το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ κατά το
διάστηµα Ιουνίου – Ιουλίου 2002, είχε ως στόχο την καταγραφή και µελέτη των
σύγχρονων εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, σε ένα δείγµα
2000 επιχειρήσεων διερευνήθηκε η δοµή της απασχόλησης µε ιδιαίτερη έµφαση
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στην παρουσία ευέλικτων µορφών απασχόλησης µε τις διαφαινόµενες προοπτικές
τους.
Σύµφωνα µε την

έρευνα, η χρήση της τηλεργασίας βρίσκεται σε ιδιαίτερα

περιορισµένο επίπεδο, αφού µόλις το 1,1 % των επιχειρήσεων εφαρµόζει
σχετικές πρακτικές. Η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών περιορίζεται σε µικρό
αριθµό απασχολούµενων σε αυτή

µορφή εργασίας. Στις 21 επιχειρήσεις του

δείγµατος όπου καταγράφονται πρακτικές τηλεργασίας, εµφανίζεται σηµαντικός
βαθµός διαφοροποίησης ως προς το καθεστώς απασχόλησης. Αυτό συµβαίνει γιατί
οι

µισές επιχειρήσεις συνδέουν την τηλεργασία µε καθεστώς µισθωτής

απασχόλησης, ενώ οι υπόλοιπες µε καθεστώς εργολαβίας και αυτοαπασχόλησης.
Η παρουσία της τηλεργασίας είναι εµφανέστερη στον βιοµηχανικό τοµέα και
ειδικότερα

στις

µεγάλες

επιχειρήσεις

που

διαθέτουν

πέραν

της

µίας

εκµετάλλευσης καθώς και σε εκείνες που είναι µέλη επιχειρηµατικών οµίλων.
Όσον αφορά στο µέλλον της τηλεργασίας, το επόµενο έτος διαγράφεται σχετικά
αισιόδοξο, καθώς το 3 % επί του συνόλου των επιχειρήσεων που δεν κάνουν
σήµερα

χρήση

τηλεργασίας,

θεωρούν

πιθανή

την

υιοθέτηση

µεθόδων

τηλεργασίας στο άµεσο µέλλον, κυρίως στον τοµέα της βιοµηχανίας και από
εταιρείες που απασχολούν πάνω από 55 – 99 εργαζοµένους.
Το ψηφιακό χάσµα
Η Τεχνολογία της Πληροφορίας έχει επιφέρει µια από τις µεγαλύτερες θεµελιώδεις
αλλαγές της εποχής µας , παρέχοντας τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες για τη
κοινωνία στο σύνολό της. Το µέγεθος και η ταχύτητα των αλλαγών όµως είναι και
πρόκληση για συγκεκριµένα άτοµα ή οµάδες του πληθυσµού , ενώ ο λεγόµενος
«ηλεκτρονικός αποκλεισµός» (ή αλλιώς «ψηφιακό χάσµα»)8 συνιστά µια αληθινή
απειλή για πολλά τµήµατα της κοινωνίας. Οι λιγότερο µορφωµένοι και οι
χαµηλότερα αµειβόµενοι, δεν µπορούν να καλύψουν γρήγορα το κενό που τους
χωρίζει από τις υπόλοιπες οµάδες πληθυσµού και το γεγονός αυτό τους στερεί
καινούριες ευκαιρίες. Η εκπαίδευση, η ηλικία, το φύλο και το εισόδηµα
παραµένουν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του ψηφιακού χάσµατος. Η
πρόσβαση στο Ίντερνετ και οι δεξιότητες στους Η/Υ µπορούν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους όχι µόνο να ξεφύγουν από την φτώχεια, αλλά και να την αποφύγουν.
Η ουσιαστικότερη πληροφόρηση και η υιοθέτηση αποτελεσµατικότερων πολιτικών
πρακτικών

µε

πληροφορίας

στόχο

την

ενίσχυση

της

πρόσβασης

στην

κοινωνία

της

κρίνονται απαραίτητες. Χωρίς δράση, η Ευρώπη δύναται να

8

Ορισµός ψηφιακού χάσµατος: το πηλίκο της διαφοράς των ποσοστών διείσδυσης Internet της υψηλότερης κατηγορίας από
την χαµηλότερη κατηγορία προς το µέσο όρο διείσδυσης για ολόκληρη την οµάδα.
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πολωθεί ακόµη περισσότερο ανάµεσα στους ηλεκτρονικά ενσωµατωµένους
(eIncluded) και τους ηλεκτρονικά αποκλεισµένους (eExcluded). Η αποτυχία
απόκτησης των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής
συνδέεται µε τις δυσκολίες

που αντιµετωπίζουν οι φτωχοί και οι µακροχρόνια

άνεργοι.
Η εκπαίδευση αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας προκειµένου να
δηµιουργηθεί µια κοινωνία µε ηλεκτρονικά εγγράµµατους πολίτες. Η µεγαλύτερη
εξοικείωση µε τη χρήση του Ίντερνετ παραµένει συνδεδεµένη µε την ανώτατη
εκπαίδευση, καθόσον προαπαιτεί βασικές δεξιότητες όπως ανάγνωση και γραφή,
ενώ το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού απευθύνεται
στους αρτιότερα µορφωµένους πολίτες.
Οι αποµακρυσµένες και αγροτικές περιοχές συχνά στερούνται βασικές συνδέσεις
στο Ίντερνετ και αποδέχονται τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες µε µεγάλη
καθυστέρηση, αυξάνοντας κατά συνέπεια το ψηφιακό χάσµα µεταξύ αγροτικών
και αστικών περιοχών. Οι κοινωνικές διαστάσεις και οι προεκτάσεις τους

στην

αγορά εργασίας στο πλαίσιο της τεχνολογικής επανάστασης, χρειάζεται να
αναδειχθούν µέσω κοινωνικού διαλόγου και της επακόλουθης κοινωνικής
πολιτικής. Η τεχνολογία της πληροφορίας προσφέρει ένα νέο µέσο, εθνικό και
διεθνές ταυτόχρονα, για την πραγµατοποίηση αυτού του διαλόγου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στους δηµόσιους φορείς να προωθήσουν
πολιτικές στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφοριών που να στοχεύουν στη:
•

βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες,

•

ενίσχυση της δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης,

•

προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης,

•

ενίσχυση της ικανότητας της οικονοµίας της ΕΕ να επιτύχει υψηλούς και
βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης και απασχόλησης,

•

επίτευξη και ενίσχυση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών,

•

προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και υποστήριξης ατόµων µε
ειδικές ανάγκες .

•

βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης.

Η πολιτική της Επιτροπής για επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι µια πλευρά
του νοµίσµατος. Ο τρόπος σύµφωνα µε τον οποίο η κοινωνία και τα διάφορα
τµήµατά της λειτουργούν είναι η άλλη πλευρά. Οι Κοινωνικοί Εταίροι - οι
εργοδότες και οι ενώσεις τους, οι εργαζόµενοι και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς,
άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες, η κυβέρνησή και ο ανώνυµος πολίτης οφείλουν
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ισότιµα να

εκφράσουν την άποψη τους.

Η Τεχνολογία της Πληροφορίας

επιτρέπει τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων,

µε έναν

καινοτοµικό και

πρωτοφανή τρόπο.
Η πρόσβαση στις πληροφορίες και η δυνατότητα έκφρασης µιας κοινής και
συντονισµένης άποψης συνιστούν το κλειδί του διαλόγου. Με την Τεχνολογία της
Πληροφορίας και τις πληροφορίες εύκολα διαθέσιµες, οποιοσδήποτε κοινωνικός
εταίρος µπορεί να ελξετάσει τις απόψεις από όλες τις πλευρές και να συµµετέχει
στον κοινωνικούς διάλογο και στην ουσία την ενίσχυση στην εξέλιξη της
κοινωνίας.
Η πρόσβαση στα απαιτούµενα 'εργαλεία' της Τεχνολογίας της Πληροφορίας έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την επίτευξη της ισότητας και της µέγιστης αποδοτικότητας.
Η πρόσβαση εµπεριέχει διάφορες πτυχές: διαθεσιµότητα, συνοχή, δυνατότητα
προσέγγισης και συνειδητοποίηση. Ο βαθµός που προσεγγίζονται αυτές οι πτυχές
θα γείρει τη πλάστιγγα µεταξύ µιας κοινωνίας ενσωµάτωσης ή µίας κοινωνίας
αποκλεισµού.
Κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες όπως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι γυναίκες
ή οι µειονότητες πρέπει να συµπεριληφθούν σε οποιαδήποτε

δηµόσια ή άλλη

στρατηγική που διευκολύνει την πρόσβαση στην Τεχνολογία της Πληροφορίας.
Μέσω της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας αυτές οι οµάδες µπορούν να
επανενταχθούν ενεργά στην κοινωνία, να καλυτερεύσουν το βιοτικό τους επίπεδό
και να εκφράσουν τις απόψεις τους µέσω του κοινωνικού διαλόγου.
Ειδικότερα για τις γυναίκες, το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Ιούλιο
του 20039 υπογράµµισε την ανάγκη εξάλειψης του σηµερινού χάσµατος όσον
αφορά στην πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση στον τοµέα της
Τεχνολογίας Πληροφοριών, τις θέσεις εργασίας και τη χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας

και

Επικοινωνίας

καθώς

και

την

ανάγκη

ενθάρρυνσης

περισσότερων γυναικών να ακολουθήσουν τριτοβάθµιες σπουδές σε θέµατα που
σχετίζονται µε την κοινωνία των πληροφοριών.
Στο πνεύµα αυτό, οι ίδιοι οι εργοδότες

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Μέσω

της αναδιοργάνωσης της εργασιακής δοµής, της ενεργούς συµµετοχής σε
πρωτοβουλίες

εταιρικής

κοινωνικής

ευθύνης

και

της

παροχής

συνεχούς

κατάρτισης στους υπαλλήλους τους, οι εργοδότες δύνανται να συµβάλουν σε µια
κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς. Η κυβέρνηση, µέσω πολιτικών πρωτοβουλιών
δύναται να διευκολύνει τις παραπάνω ενέργειες µε δραστηριότητες, όπως τη δια

9
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βίου εκπαίδευση και να δηµιουργήσει ένα εργατικό δυναµικό ευπροσάρµοστο σ’
ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Οι δείκτες ψηφιακού χάσµατος για τις κοινωνικές οµάδες µε διαφορετικά
δηµογραφικά

χαρακτηριστικά

στην

Ελλάδα

είναι

υψηλότεροι

από

τους

αντίστοιχους δείκτες ψηφιακού χάσµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη

χώρα

υψηλότερης

µας,
και

οι

µεγαλύτερες

χαµηλότερης

αποκλίσεις

κατηγορίας

στο

ψηφιακό

παρατηρούνται

οικογενειακού εισοδήµατος (337 % του µέσου),

χάσµα
κατά

µεταξύ
επίπεδο

ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

κατά ηλικιακή κατηγορία (242 % ) του µέσου όρου. (Πηγή: Ευρωβαρόµετρο,
2001)
Η είσοδος της χώρας µας στην Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί βασική
στρατηγική επιλογή για την επίτευξη σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης και
σύγκλισης µε τις οικονοµίες των ευρωπαίων εταίρων µας. Τα αποτελέσµατα των
τελευταίων ερευνών δίνουν ήδη µια θετική εικόνα για την εξέλιξη της χρήσης
ΤΠΕ.

Η χρήση Η/Υ και Ίντερνετ εξαπλώνεται στο σπίτι, στην εργασία, στο

σχολείο και σε άλλους χώρους, ενώ ο αριθµός των διαφορετικών εφαρµογών τις
οποίες υιοθετούν οι χρήστες αυξάνεται.
Στις επόµενες παραγράφους, αναλύουµε τα αποτελέσµατα της Εθνικής Έρευνας
για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας .

Η έρευνα αυτή

πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2001 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Βασικός στόχος της ήταν η
αποτύπωση της εξέλιξης των κυρίαρχων απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων της
σύγχρονης ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις νέες τεχνολογίες (κατοχή –
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Ίντερνετ, κινητό τηλέφωνο). Η συγκεκριµένη
έρευνα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από 21 Οκτωβρίου έως 23 Νοεµβρίου
2005 σε πληθυσµό 2741 ατόµων, στο σύνολο της χώρας. Στο σηµείο αυτό,
παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας, τα οποία στη συνέχεια
θα επιχειρήσουµε να συνδέσουµε µε παρεµφερείς έρευνες που έχουν διεξαχθεί
κατά το παρελθόν.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας:
•

Η χρήση Η/Υ αυξήθηκε από 25,9 % το 2004 σε 27,3% το 2005 για το
σύνολο του δείγµατος ενώ για τις ηλικίες µεταξύ 15-65 ετών, αυξήθηκε
από 32,2 % σε 34,3 %. Όσον αφορά στη χρήση Η/Υ κατά φύλο, οι
γυναίκες χρησιµοποιούν σε ποσοστό 24,1 % Η/Υ το 2005, ενώ το 2001 το
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αντίστοιχο ποσοστό ήταν 18,1 %. Το ποσοστό των ανδρών αυξήθηκε από
23,8 % το 2001 σε 30,7 % το 2005.
•

Η ηλικιακή κατηγορία 15-17 ετών χρησιµοποιεί Η/Υ περισσότερο από κάθε
άλλη ηλικιακή κατηγορία του πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό ανήλθε από
47, 7 % το 2001 σε 65,6 % το 2005, ενώ παρατηρούµε ότι η ηλικία είναι
αντιστρόφως ανάλογη µε το ποσοστό τω ν χρηστών των H/Y.

Στις

µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες το ποσοστό της χρήσης Η/Υ µειώνεται
σηµαντικά.
•

Το επίπεδο εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως

βασικός προσδιοριστικός

παράγοντας για την χρήση Η/Υ. Τα άτοµα – απόφοιτοι ανώτατης
εκπαίδευσης εµφανίζουν και το µεγαλύτερο ποσοστό χρήσης Η/Υ (63,4 %
το 2005), ενώ σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης εµφανίζεται µια αύξηση
της χρήσης Η/Υ κατά το χρονικό διάστηµα 2001-2005.
•

Οι χρήστες Η/Υ στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές εµφάνισαν υψηλούς
ρυθµούς αύξησης σε σχέση µε το 2001 (περίπου 8 ποσοστιαίες µονάδες),
µειώνοντας εποµένως το χάσµα µε τις αστικές περιοχές.

•

Ο µέσος όρος χρήσης Η/Υ αυξήθηκε από 14,2 ώρες χρήσης το 2002, σε
16,3 ώρες χρήσης το 2005.

•

Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης Η/Υ για τους άνδρες ήταν η ψυχαγωγία σε
ποσοστό 31,1 %, οι υπηρεσίες Ίντερνετ σε ποσοστό 26,8%, η εργασία
τους σε ποσοστό 20,4% ενώ ένα 9,6% απήντησε ότι χρησιµοποιούν Η/Υ
για τις ανάγκες της εκπαίδευσης (σχολείο /Πανεπιστήµιο). Οι γυναίκες
χρησιµοποιούν τον Η/Υ σε ποσοστό 25,1 % για ψυχαγωγία, 25 % για το
Ίντερνετ, 23,7% για την εργασία τους, και 12,8% για τις εργασίες του
σχολείου /Πανεπιστηµίου.

•

Το 38,6% των Ελλήνων που δεν χρησιµοποιούν Η/Υ δηλώνουν ως κύριο
λόγο ότι δεν τον χρειάζονται, ενώ 27,3 % απαντούν ότι δεν έχουν
ασχοληθεί ποτέ µε Η/Υ. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας δεν είναι η
δυσκολία στην χρήση ή το θέµα του κόστους, αλλά η άγνοιας ή η έλλειψη
κατάλληλων εφαρµογών που θα µπορούσαν να προσελκύσουν το ευρύ
κοινό, το οποίο αποτελείται κυρίως από αυτές τις οµάδες πληθυσµού που
δεν χρησιµοποιούν ΤΠΕ σήµερα.

•

Το 33,5% των χρηστών έµαθαν να χρησιµοποιούν Η/Υ µε δική τους
πρωτοβουλία, το 13,4% στη δουλειά, µε την βοήθεια συναδέλφων ή
µόνοι τους, και το 20,3% στο σχολείο /Πανεπιστήµιο. Ιδιαίτερα χαµηλά
παρουσιάζονται τα ποσοστά εκµάθησης Η/Υ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών
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σεµιναρίων µε έξοδα του εργοδότη, καθώς και τα ποσοστά των ατόµων
που έµαθαν Η/Υ µέσω κάποιου προγράµµατος κατάρτισης ΟΑΕ∆ ή ΚΕΚ.
•

Η χρήση του διαδικτύου αυξήθηκε στο σύνολο του δείγµατος από 10,6%
το 2001 σε 19,5% το 2005. Όσον αφορά στην χρήση Ίντερνετ κατά
φύλο, οι γυναίκες αύξησαν το ποσοστό τους από 8,7% το 2001 σε 15,6
% το 2005, ενώ οι άνδρες από 12,6% σε 23,6%.

•

Η ηλικιακή κατηγορία 15-24 ετών χρησιµοποιεί το Ίντερνετ περισσότερο
από κάθε άλλη ηλικιακή κατηγορία, µε εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού
της σε σχέση µε το 2001, ενώ όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, οι
Έλληνες που έχουν λάβει ανώτερη εκπαίδευση χρησιµοποιούν περισσότερο
το .

•

Όπως και στην χρήση Η/Υ, οι Έλληνες που ζουν στις αγροτικές και
ηµιαστικές περιοχές αύξησαν σηµαντικά τα ποσοστά χρήσης Ίντερνετ κατά
8 περίπου ποσοστιαίες µονάδες. Παραταύτα, έχουν αρκετή διαφορά από
τους κατοίκους των αστικών περιοχών.

•

Από τους Έλληνες που χρησιµοποιούν Ίντερνετ, ο µέσος όρος ωρών
χρήσης ανέβηκε από 6,3 ώρες το 2002 σε 7,5 ώρες το 2005.

•

Οι Έλληνες χρησιµοποιούν το Ίντερνετ για έναν αυξανόµενο αριθµό
εφαρµογών.

Το

21,2%

δηλώνουν

ως

κυριότερο

λόγο

χρήσης

το

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενώ το 17,6% δηλώνει ως κύριο λόγο την
αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. Το 15,2% δηλώνει
ως λόγο χρήσης την ενηµέρωση (νέα, καιρός, αθλητικά) ενώ το 11,4%
για ψυχαγωγία (παιχνίδια) και το 9,9% για ψυχαγωγία (µουσική). Σε
χαµηλότερα επίπεδα βρίσκονται και µια σειρά άλλων εφαρµογών (π.χ.
αγορές προϊόντων, τραπεζικές συναλλαγές, χρήση υπηρεσιών δηµοσίου,
εκπαίδευση κ.λ.π.). Ο αριθµός των δραστηριοτήτων για τις οποίες γίνεται
πλέον καταγραφή χρήσης στον γενικό πληθυσµό έχει αυξηθεί σηµαντικά.
•

Από τους Έλληνες που δεν χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, οι κύριοι λόγοι µη
χρήσης ήταν ότι δεν το χρειάζονται ή δεν έχουν ασχοληθεί µε το Ίντερνετ.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό αυτών που αναφέρουν ως
λόγο την απουσία σύνδεσης µε το Ίντερνετ, έχει µειωθεί από 30,8% το
2002 σε 18,5% το 2005.

•

Το εκτιµώµενο ποσοστό των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ήταν 19,5
% στο σύνολο του δείγµατος και 71,4 % στο σύνολο των χρηστών Η/Υ.

•

Η κατοχή Η/Υ στο νοικοκυριό αυξήθηκε από 23,3 % το 2001 σε 32,5 %
το 2005, ενώ η κατοχή Ίντερνετ από 12,4 % σε 16,4 %.
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•

Η πρόθεση απόκτησης σύνδεσης στο Ίντερνετ ανά νοικοκυριό

αυξήθηκε

από 1,1 % το 2001 σε 4,3 % το 2005.
•

Τα ελληνικά νοικοκυριά συνδέονται σήµερα στο Ίντερνετ σε ποσοστό
11,1% µε απλή τηλεφωνική επιλογή (dial-up),
σύνδεση ISDN, και µόλις

σε ποσοστό 3,2 % µε

σε ποσοστό 1,4 % µε ευρυζωνική πρόσβαση

(ADSL).
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ΜΕΡΟΣ Β’
1. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η Ελλάδα, χώρα κατ’ εξοχήν αποστολής µεταναστών στο παρελθόν, προσέλκυσε
κυρίως στην δεκαετία του 1990, ένα σηµαντικό αριθµό µεταναστών (νοµίµων και
µη). Το µεταναστευτικό αυτό ρεύµα συνδέεται κυρίως µε την κατάρρευση των
σοσιαλιστικών αυτών καθεστώτων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αν και
υπάρχουν και µεταναστευτικοί πληθυσµοί που προέρχονται από χώρες της
Αφρικής και της Ασίας.
Οι πρώτες εισροές από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, παρατηρούνται από
τα

µέσα

της

δεκαετίας

του

1980,

µε

την

εµφάνιση

πολιτικών

φιλελευθεροποίησης, µε µετανάστες από την Πολωνία και αργότερα από την
Βουλγαρία και την Ρουµανία.

Ο αριθµός αυτός αυξήθηκε απότοµα µε την

κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ιδίως µε την κατάρρευση της
Αλβανίας το 1991. Αυτή η ξαφνική εισροή, ιδίως των Αλβανών µεταναστών είχε
σαν αποτέλεσµα µια ιδιαίτερη αντίδραση από τα Μ.Μ.Ε. και

την ελληνική

κοινωνία γενικότερη . Συγκεκριµένα, τα Μ.Μ.Ε. έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην
καλλιέργεια ενός στερεοτύπου «επικίνδυνου µετανάστη», µε ιδιαίτερες αναφορές
στην Αλβανική κοινότητα.
Από την Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία, πολλοί από τους νέους µετανάστες
ήταν οµογενείς. Το καθεστώς διαµονής και εργασίας των Ποντίων και των άλλων
οµογενών, και η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, ρυθµίστηκαν από ειδικές
διατάξεις,

όπως επίσης και οι περιπτώσεις των οµογενών από την Αλβανία, οι

οποίες όµως ήταν λιγότερο ευνοϊκές.
Οι µετανάστες από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης που δεν ενσωµατώνονταν στην παραπάνω κατηγορία, κατέληξαν να
βρίσκονται παράνοµα στην χώρα µας όπως και πολλοί που κατάγονταν από τις
χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Χωρίς τα απαραίτητα νόµιµα έγγραφα, πολλοί µετανάστες κατέληξαν να
απασχολούνται σε µη νόµιµες εργασίες,

οι οποίες

δεν υπόκειντο στο

διαρρυθµιστικό πλαίσιο του κράτους για αποδοχές, ασφάλιση κ.λ.π. Τα κύρια
χαρακτηριστικά των εργασιών αυτών ήταν ως επί το πλείστον η χαµηλή αµοιβή
και η µη εξειδίκευση.
Σύµφωνα µε τον King (2000), κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η µετανάστευση
προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης δεν αφορά στην απασχόληση στον επίσηµο
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τοµέα της οικονοµίας και ιδίως στην βιοµηχανία, όπως στο παρελθόν αλλά στη µη
εξειδικευµένη απασχόληση στον άτυπο ή «µαύρο» τοµέα της οικονοµίας.
Οι

χώρες

της

Νότιας

Ευρώπης

κλήθηκαν

τις

τελευταίες

δεκαετίες

να

αντιµετωπίσουν την διόγκωση ενός παράνοµου πληθυσµού των µεταναστών που
εργάζονταν στις αγορές εργασίας τους. Ανάµεσα σε αυτές και η Ελλάδα, που
υφίστατο τις πιέσεις από την προσαρµογή της οικονοµίας της στη κριτήρια της
ΟΝΕ. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι αλλαγές στην δοµή της οικονοµίας, το κύµα
των οµογενών κ.λ.π., απετέλεσαν τα αίτια της απαρχής µιας δηµόσιας συζήτησης
για τη διευθέτηση του ζητήµατος της µετανάστευσης στην Ελλάδα.
Στη χώρα µας, εµφανίστηκαν κοινωνικά φαινόµενα που παρατηρήθηκαν και σε
άλλες χώρες υποδοχής, όπως η διεκδίκηση ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών
δικαιωµάτων,

η

ανάγκη

αποκλεισµός. Η

για

οικογενειακή

επανένωση

και

ο

κοινωνικός

ένταξη των µεταναστών στο κοινωνικό σύνολο µε τρόπο που

δεν θα ενισχύει την ξενοφοβία της εθνικής πλειοψηφίας ήταν ένα

ακόµη

ευαίσθητο σηµείο. Τα ζητήµατα αυτά τέθηκαν έντονα στα τελευταία χρόνια,
καθώς η ελληνική κοινωνία εκσυγχρονιζόταν, αποβάλλοντας αρκετά από τα
παραδοσιακά χαρακτηριστικά της.
Οι πρώτες προσπάθειες στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής έγιναν προς
την

κατεύθυνση

συνδυάστηκε µε

του

περιορισµού

της

παράνοµης

µετανάστευσης.

Αυτό

έντονη δραστηριότητα στο διπλωµατικό τοµέα, µε σκοπό την

ελεγχόµενη ροή των µεταναστών από ελληνικό έδαφος. Ωστόσο, η ασταθής
πολιτική κατάσταση στα βόρεια σύνορα δηµιούργησε ένα ανεξέλεγκτο ρεύµα
µεταναστών. Ο µεγάλος αυτός αριθµός αναδείχθηκε σε µείζον πολιτικό θέµα, σε
συνδυασµό µε παράγοντες όπως η αύξηση της ανεργίας, η συσσώρευση στα
µεγάλα αστικά κέντρα, το αίσθηµα οικονοµικής και κοινωνικής ανασφάλειας και οι
σηµαντικές ανακατατάξεις του κοινωνικού ιστού.
Από τις τέσσερις χώρες της νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα ήταν η τελευταία που
ανταποκρίθηκε

στην

νέα

πρόκληση

µε

την

πολιτική

της

νοµιµοποίησης

αλλοδαπών. Στις απαρχές του πρώτου Ελληνικού προγράµµατος, τον Ιανουάριο
του 1998, η Ιταλία ήδη διεξήγαγε το τέταρτο της πρόγραµµα, ενώ η Ισπανία είχε
ολοκληρώσει τρία και η Πορτογαλία δύο (OECD 2000).
Το πρόγραµµα νοµιµοποίησης διοργανώθηκε σε 2 στάδια. Κατά τη διάρκεια του
1ου σταδίου υποβλήθηκε η αίτηση για την κάρτα προσωρινής άδειας παράνοµης,
(Λευκή Κάρτα) διάρκειας 6 µηνών, η οποία και δόθηκε σε όλους σχεδόν εκ των
327.000 υποψηφίων (ΙΜΕΠΟ, 2004).

To 2ο στάδιο, αφορούσε την αίτηση για
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την κάρτα παραµονής περιορισµένης διάρκειας (1-3 έτη), τη λεγόµενη Πράσινη
Κάρτα. Η Λευκή Κάρτα ίσχυε µέχρι την κατάθεση της αίτησης για την Πράσινη
Κάρτα. Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την Πράσινη Κάρτα κατέληξαν πάλι στην
παρανοµία. Προϋπόθεση υποβολής αίτησης για την Πράσινη Κάρτα, ήταν η
προσκόµιση αποδείξεων ότι είχε πραγµατοποιηθεί ένα ορισµένο εισόδηµα από την
εργασία. Η προϋπόθεση αυτή αποδείχθηκε σοβαρό πρόβληµα για πολλούς που
ήθελαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Γι αυτό το λόγο, οι µετανάστες που
υπέβαλλαν αίτηση ήταν 212.860, πολύ λιγότεροι από τους 371.641 που είχαν
υποβάλλει αίτηση για την Λευκή Κάρτα.
Έως τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια προσπάθεια να προσδιοριστούν ποσοτικά οι
µεταναστευτικές τάσεις στην Ελλάδα.
Το πρόβληµα αυτό φαίνεται να έχει τις ρίζες του:
α) στο φαινόµενο της παράνοµης µετανάστευσης
β) στον χαοτικό χαρακτήρα των τριών προγραµµάτων νοµιµοποίησης
γ) στην έλλειψη στοιχείων για την πορεία νοµιµοποίησης
ασύνδετων στοιχείων από

και στην ύπαρξη

διαφορετικά υπουργεία µε καµία διεπαφή και

αλληλοσυµπληρούµενες αρµοδιότητες και
δ) στο θέµα των οµογενών.
Για το σχεδιασµό των πολιτικών οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης των
µεταναστών

είναι

αναγκαία

η

επίτευξη

ουσιαστικής

και

αποτελεσµατικής

καταγραφής και γνώσης των ιδιαίτερων πολιτισµικών χαρακτηριστικών τους, της
εκπαίδευσής και απασχόλησής τους, των συνθηκών µετάβασής τους στην
Ελλάδα, αλλά των σχεδίων τους για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα.
Κάποιες ενδεικτικές αλλά ελλιπείς πληροφορίες για τα παραπάνω φαίνεται να
συγκεντρώθηκαν αρχικά από τις αιτήσεις των µεταναστών για την υποβολή στο
πρόγραµµα της Πράσινης Κάρτας, όπως π.χ. για την υπηκοότητα, το φύλο, την
ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών µεταναστριών στη χώρα µας
Ως προς το φύλο, η πλειοψηφία των µεταναστών που υπέβαλαν αίτηση για την
απόκτηση της Πράσινης Κάρτας είναι άνδρες (77 %). Μεγάλο όµως ενδιαφέρον
έχει η διαπίστωση ότι τα ποσοστά των δύο φύλων συνδέονται

µε

τις

υπηκοότητες των µεταναστών. Σε ορισµένες υπηκοότητες κυριαρχούν οι γυναίκες
ενώ σε άλλες δεν υπάρχουν καθόλου, όπως π.χ. σε αυτές της ινδοπακιστανικής
χερσονήσου. Πιο συγκεκριµένα, οι υπηκοότητες στις οποίες αναλογούν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες µετανάστες είναι αυτές του Πακιστάν και
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του Μπαγκλαντές σε ποσοστό 99,7%, της Ινδίας 98,5% της Συρίας 97,6%, και
της Αιγύπτου 96,5%
Στον αντίποδα, ποσοστό 84 % των Φιλιππινέζων µεταναστών είναι γυναίκες, και
το ίδιο συµβαίνει

για το 80,2% των Ουκρανών, το 74,1% των Ρώσων, το

72,1% των Μολδαβών και το 61,5 % των Γεωργιανών (Καβουνίδη 2002).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης, το 10% των αιτούντων της
Πράσινης

Κάρτας

ήταν

απόφοιτοι

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης,

το

53%

δευτεροβάθµιας, το 35% πρωτοβάθµιας, ενώ το 2% ήταν αναλφάβητοι.
Οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους άνδρες,
καθώς το 18% εξ αυτών ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε σχέση µε
το 7 % των ανδρών αντιστοίχως (Καβουνίδη 2002).
Στο πλαίσιο έρευνας πεδίου που διεξήχθη από την Καβουνίδη (2002),

οι

ερωτήσεις για το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν πιο αναλυτικές. Πιο συγκεκριµένα,
ποσοστό 24,1% επί του συνόλου των γυναικών µεταναστών στη χώρα είναι
απόφοιτοι οικονοµικών ή κοινωνικών επιστηµών, 17,7% απόφοιτοι σπουδών
γλωσσών, ιστορίας, φιλοσοφίας, φιλολογίας, θεολογίας και 12,7% απόφοιτοι
παιδαγωγικών επιστηµών (Πίνακας 5) . Το 39,4 % των γυναικών έχει φοιτήσει
σε Τεχνική ή Επαγγελµατική Σχολή (Πίνακας 6) και ως επί το πλείστον (81%), η
µαθητεία τους σε τέτοιες σχολές διήρκεσε δύο ή περισσότερα χρόνια. (Πίνακας 7)
Η εξέταση των ειδικοτήτων των τεχνικών ή επαγγελµατικών σπουδών που
παρακολούθησαν
εκπαιδευτικής

οι

µετανάστες,

εξειδίκευσης

δείχνει

των ανδρών

διαφοροποίηση

ως

προς

τους

των

κλάδων

αντίστοιχους

των

γυναικών. Οι γυναίκες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στους κλάδους της
Οικονοµίας και της ∆ιοίκησης, ενώ οι άνδρες στον κλάδο της Μηχανολογίας. Σε
αυτό το θέµα οι µετανάστες εµφανίζουν οµοιότητα µε τον γενικότερο πληθυσµό
της Ελλάδας,

όπου παρατηρείται κατά φύλο διαφοροποίηση των κατευθύνσεων

των σπουδών.
Συµπερασµατικά, µεγάλο ποσοστό των γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα
διαθέτει

αξιόλογα

εκπαιδευτικά

προσόντα

τριτοβάθµιας

και

τεχνικής

και

επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Τα προσόντα όµως αυτά, όπως θα δούµε στο
επόµενο κεφάλαιο, σπάνια αξιοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας.
Η κατανοµή των γυναικών µεταναστριών στους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας
Ο εντοπισµός, πριν την Απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001,

αξιόπιστων επίσηµων

στοιχείων που να αφορούν στην απασχόληση των µεταναστών και την κατανοµή
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τους στους κλάδους οικονoµικής δραστηριότητας,
στατιστικά αξιόπιστες πηγές

είναι δυσχερής.

Οι µόνες

ως και το 2004 είναι η απογραφή, οι έρευνες

εργατικού δυναµικού, τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες
παραµονής και τα στοιχεία του ΙΚΑ.
Οι µετανάστες συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον σε οικονοµικά ανεπτυγµένες
περιοχές όπου υπάρχει εργασία. Ως αποτέλεσµα, ο µεγαλύτερος όγκος των
µεταναστών να έχει συσσωρευτεί στην Αττική και σε τουριστικές περιοχές όπως
τα νησιά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αναλογίες των δύο φύλων ακολουθούν τα πρότυπα
των εθνικών τους οµάδων. Οι µετανάστες ακολουθούν στερεότυπα και άκαµπτα
πρότυπα στον εργασιακό χώρο που καθορίζονται από την εθνικότητα και το
φύλο.

Εποµένως,

η αγορά εργασίας καθίσταται αποσπασµατική

και

µη

ανταγωνιστική.
Όσον αφορά στην απασχόληση των γυναικών µεταναστριών, παρατηρούµε την
κυρίαρχη παρουσία του Αλβανικού στοιχείου. Οι εθνικότητες που κυριαρχούν
αριθµητικά είναι η Ουκρανική, η Βουλγάρικη, η Ρουµάνικη, η Ρώσικη και η
Φιλιππινέζικη. Η κατηγορία «λοιπές υπηρεσίες» είναι ο κλάδος οικονοµικής
δραστηριότητας

στον

οποίο

απασχολούνται

στην

πλειοψηφία

τους

οι

µετανάστριες από όλες τις εθνοτικές οµάδες και περιλαµβάνει την οικιακή
απασχόληση.
Τα στοιχεία από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε από την Καβουνίδου
(2002), καταδεικνύουν την κατανοµή του επαγγέλµατος των µεταναστριών ανά
υπηκοότητα. Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών µεταναστριών
απασχολείται στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών και καθαρισµού (80, 2 %),
µε το ποσοστό των Φιλιππινέζων ν’ αγγίζει το 96,3% σ’ αυτήν την κατηγορία.
Ακολουθεί ο κλάδος των υπαλλήλων – πωλητριών µε ποσοστό 6,8% και ο
κλάδος των εργατριών στη βιοµηχανία µε ποσοστό 5,9%.

Κάποιες ακόµη

πληροφορίες σχετικά µε τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας λαµβάνουµε
από τις Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ. Ειδικότερα, κατά το ∆’ τρίµηνο
του 2004, ο µεγαλύτερος όγκος των µεταναστριών απασχολείται στην κατηγορία
«ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό» και ακολουθεί ο
τοµέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων. (Πίνακας 8) Παρατηρούµε εποµένως ότι
σε γενικές γραµµές, τα στοιχεία από διάφορες πηγές συγκλίνουν προς µια γενική
κατεύθυνση.
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πρόσφατο σχέδιο νόµου για την µετανάστευση
Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει µετατραπεί σε χώρα
υποδοχής µεταναστών και µάλιστα, σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, εµφανίζεται να
έχει τον µεγαλύτερο, αναλογικά αριθµό µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
αίτια

του φαινοµένου έχουν τις ρίζες τους στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας

και στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και πιο συγκεκριµένα,
στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου.
Ο Νόµος 197/1991 απετέλεσε το πρώτο νοµοθετικό πλαίσιο για την παραµονή
αλλοδαπών

στην

Ελλάδα.

Εντούτοις,

δεν

ανταποκρίθηκε

επαρκώς

στις

ρυθµιστικές του φιλοδοξίες. Ο νοµοθέτης δεν είχε προβλέψει ότι η Ελλάδα θα
εξελισσόταν σε χώρα υποδοχής µεταναστών, και µάλιστα µε τέτοιο όγκο
ρευµάτων.

Πολλοί

από

κοινωνικής

ζωής,

µε

τους

µετανάστες

αποτέλεσµα

να

παρέµειναν

εξωθούνται

σε

στο

περιθώριο

διάφορες

της

µορφές

παραβατικότητας, τροφοδοτώντας έτσι ακούσια, τάσεις φυλετικών διακρίσεων εκ
µέρους του ελληνικού πληθυσµού.
Το 1997, θεσµοθετήθηκε το πρώτο σύστηµα καταγραφής, νοµιµοποίησης και
ενσωµάτωσης του πληθυσµού των παράνοµων αλλοδαπών, µέσω των π.δ. 358
και 359/1997, µε τα οποία καθιερώθηκε ένας νέος τίτλος µόνιµης παραµονής
και εργασίας στην χώρα, η λεγόµενη «Πράσινη Κάρτα». Το εγχείρηµα αυτό,
αφορούσε µόνον όσους είχαν εισέλθει στην Ελλάδα µέχρι τον Νοέµβριο του 1997
και είχε µεταβατικό χαρακτήρα.
Η αθρόα

συµµετοχή των αλλοδαπών κατέστησε το ελληνικό

πρόγραµµα

νοµιµοποίησης το µεγαλύτερο από όσα είχαν διεξαχθεί µέχρι εκείνη την στιγµή
στις διάφορες χώρες της Νότιας Ευρώπης (Cavounidis 2002). Ο ΟΑΕ∆ που είχε
αναλάβει όλη την διαχείριση της διαδικασίας βρέθηκε ανέτοιµος και κυρίως χωρίς
τις απαραίτητες υποδοµές, σε έµψυχο ιδίως

υλικό, για να φέρει εις πέρας ένα

τέτοιο εγχείρηµα.
Παράλληλα, η ασάφεια αναφορικά µε τις ευχέρειες που απέρρεαν από
κατοχή

την

της πράσινης κάρτας, καθώς και οι προϋποθέσεις για την υποβολή

αίτησης, ήταν ένα ακόµη σοβαρό εµπόδιο για πολλούς αλλοδαπούς. Απαραίτητη
προϋπόθεση ήταν η προσκόµιση αποδείξεων προκαθορισµένου εισοδήµατος που
αφορούσε την ανταµοιβή του αλλοδαπού από την εργασία. Μόνο σε αυτή την
περίπτωση η απασχόληση ήταν νόµιµη και είχαν καταβληθεί εισφορές σε κάποιο
ασφαλιστικό ταµείο.

Ωστόσο,

µια µεγάλη κατηγορία αλλοδαπών συναντούσε
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σηµαντικές δυσκολίες στην εύρεση νόµιµης εργασίας. Την αποτυχία του µέτρου
αυτού µαρτυρούν οι ισάριθµες σχεδόν µε τις χορηγηθείσες «πράσινες κάρτες»
προσφυγές στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 5, π.δ. 395/1997.
Ο επόµενος νόµος, ο Νόµος 2910/2001 επιχείρησε να αντιµετωπίσει τις
αδυναµίες που είχαν επισηµανθεί κατά την εφαρµογή του προηγούµενου νόµου
καθώς

και

των

δύο

προεδρικών

διαταγµάτων.

Σύµφωνα

µε

µια

γενική

10

διαπίστωση , ο νόµος αυτός δεν απέδωσε όσα αναµενόταν. Η δεύτερη
προσπάθεια νοµιµοποίησης και καταγραφής όλων των αλλοδαπών, µέσω της
χορήγησης προσωρινής άδειας,

δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτίας της έντονα

γραφειοκρατικής διαδικασίας που προβλεπόταν. Επιπλέον, η πολύπλοκη και η
γραφειοκρατική δοµή του νόµου και η αδυναµία αντιµετώπισης µεγάλου αριθµού
ειδικών

περιπτώσεων

αλλοδαπών,

δηµιούργησε

την

ανάγκη

πολλών

νοµοθετικών παρεµβάσεων σε επίπεδο τροποποιήσεων και συµπληρώσεων, οι
οποίες µε τη σειρά τους δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Χαρακτηριστικά11, αναφέρουµε ότι ο ίδιος ο νόµος

«δηµιούργησε συχνά την

ανάγκη παρεµβάσεων και παρατηρήσεων του Συνηγόρου του Πολίτη περισσότερο
ίσως από οποιονδήποτε άλλο νόµο που την εφαρµογή του έχει το Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Το πρόσφατο σχέδιο νόµου έρχεται να καλύψει τα κενά και τις παραλείψεις των
προηγούµενων, θεσµοθετώντας για πρώτη φορά, ρυθµίσεις για την κοινωνική
ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Οι βασικοί άξονες πάνω στους
οποίους κινείται το σχέδιο νόµου, µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
•

Ο ορθολογικός προγραµµατισµός της εισόδου των µεταναστών στην
Ελλάδα, µε βάση τα δεδοµένα και τις ανάγκες της κοινωνικής και της
οικονοµικής µας ζωής.

•

Η διασφάλιση των όρων εργασίας των αλλοδαπών προκειµένου να
εργάζονται υπό συνθήκες συµβατές µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

•

Η αποφυγή αλλαγών του καθεστώτος σύµφωνα µε το οποίο εγκαθίσταται
νόµιµα ο αλλοδαπός στη χώρα µας.

•

Η εισαγωγή διατάξεων για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην ελληνική κοινωνία.

•

Η διασφάλιση των δικαιωµάτων των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που
αφορούν στην ελεύθερη συµµετοχή τους στην οικονοµική και κοινωνική

10 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια»
11 Βλέπε υποσηµείωση 10
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ζωή της χώρας, σε ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης
σεβασµού των ιδιαιτεροτήτων τους.
Πιο συγκεκριµένα, το πρόσφατο σχέδιο νόµου εισάγει µια σειρά από καινοτοµίες
σε σχέση µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, οι σπουδαιότερες των οποίων
είναι οι εξής:
•

Ενοποίηση της άδειας διαµονής και εργασίας σε µια πράξη, η οποία
εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.

•

Πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών, µε
τη συνδροµή συγκεκριµένων κριτηρίων.

•

Εξορθολογισµός του συστήµατος µετακλήσεων αλλοδαπών γα εργασία
στην Ελλάδα µε την συγκρότηση Περιφερειακών Επιτροπών που θα
καταρτίζουν τις ανάγκες για εργατικό δυναµικό ανάλογα µε το νοµό και
την ειδικότητα και µε βάση αυτές θα καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός
αδειών διαµονής για εργασία.

•

Εξορθολογισµός των χορηγούµενων τύπων αδειών διαµονής και µείωση
των αντίστοιχων κατηγοριών. Σαφής οριοθέτηση των περιπτώσεων στις
οποίες χορηγείται άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

•

Πλήρης εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το ισχύον ευρωπαϊκό
θεσµικό πλαίσιο.

•

Καθιέρωση

προϋποθέσεων

για

την

διευκόλυνση

της

οικογενειακής

επανένωσης.
•

Ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν στην διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας
του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα.

•

∆ιευκόλυνση της άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και
πραγµατοποίησης επενδύσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας.

Συµπερασµατικά, σηµειώνουµε ότι µε τον τελευταίο Νόµο για τους Μετανάστες
επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα µας, η θέσπιση, λειτουργία και εφαρµογή
µιας σύγχρονα σχεδιασµένης µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία λαµβάνει υπόψη
τους αντίστοιχους νόµους που διέπουν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµπόδια και περιορισµοί στην άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
τηλεργασίας από τις γυναίκες µετανάστριες στη χώρα µας
Το

πρόσφατο

σχέδιο

νόµου

για

την

µετανάστευση,

παρέχει

αρκετές

διευκολύνσεις και περιορίζει την γραφειοκρατία µε καινοτοµίες, όπως π.χ. µε την
ενοποίηση της άδειας διαµονής και εργασίας σε µια πράξη.
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Εντούτοις, σε κάποια από τα άρθρα του εµφανίζονται περιορισµοί, οι οποίοι
µελλοντικά πιθανόν να επιφέρουν εµπόδια στην άσκηση τηλεργασίας από τις
γυναίκες µετανάστριες.
Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Ε, στο Άρθρο 15, γίνεται λόγος για την χορήγηση και
ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία. Στην παράγραφο 1,
αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι χορηγείται άδεια διαµονής για εξαρτηµένη
εργασία, εφόσον έχει συναφθεί σύµβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η
αµοιβή υπολογίζεται κυρίως µε το παραγόµενο έργο και όχι µε το χρόνο
απασχόλησης.
Στο ίδιο άρθρο, στην τέταρτη παράγραφο, αναφέρεται ότι ο κάτοχος της άδειας
διαµονής για εργασία µπορεί να εργασθεί σε άλλο νοµό της ίδιας και διαφορετικής
Περιφέρειας µετά την πάροδο ενός έτους από την χορήγηση της αρχικής άδειας
και εφόσον:
•

έχει λυθεί η προηγούµενη εργασιακή σχέση και

•

έχει συνάψει σύµβαση εργασίας µε εργοδότη σε άλλο νοµό

Το γεγονός αυτό όµως αποτελεί πρόβληµα για την εφαρµογή κάποιων µορφών
τηλεργασίας, όπως π.χ. την Νοµαδική Τηλεργασία. Σε αυτήν την µορφή
τηλεργασίας, οι τηλεργαζόµενοι έχουν έντονη γεωγραφική κινητικότητα, χωρίς
σταθερό χώρο εργασίας και συχνά, οι µετακινήσεις τους από πόλη σε πόλη
καθίστανται αναγκαίες. Εποµένως, το συγκεκριµένο άρθρο συνιστά κώλυµα στη
γεωγραφική κινητικότητα των τηλεργαζόµενων . Στο άρθρο 15 αναφέρεται
επίσης ότι παρότι η άδεια διαµονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου εντάσσεται
στις ρυθµίσεις της εξαρτηµένης εργασίας, δεν είναι δυνατή η µετάκληση για τον
σκοπό αυτό, ενώ η σχετική άδεια χορηγείται µόνο µε µετατροπή της ήδη
χορηγηθείσας άδειας.
Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση της τηλεργασίας από
υπήκοο τρίτης χώρας στο πλαίσιο σχέσης ανεξάρτητης υπηρεσίας ή µιας
σύµβασης µίσθωσης έργου, τουλάχιστον όχι από το αρχικό στάδιο της διαµονής
του µετανάστη στη χώρα µας, αλλά µόνο µετά την πάροδο ενός έτους από την
χορήγηση της άδειας διαµονής.
Στο άρθρο 12, ορίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται κατά την ανανέωση της άδειας
διαµονής η µετάβαση από το καθεστώς της εξαρτηµένης εργασίας στην
ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και το αντίστροφο, πριν την παρέλευση
τριετίας

από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής. Εάν κάποιος

επιθυµεί

να

περάσει

από

το

καθεστώς

εξαρτηµένης

εργασίας

σε

µορφή
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τηλεργασίας µε σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, αυτό δεν είναι πρακτικά
εφικτό πριν την παρέλευση του διαστήµατος της τριετίας.
Στο άρθρο 25, για την χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για άσκηση
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, αναφέρεται ότι η άδεια διαµονής
µπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον η δραστηριότητα
εξακολουθεί να ασκείται εντός των ορίων του ίδιου νοµού. Και στην περίπτωση
αυτή

παρουσιάζεται το πρόβληµα το οποίο εντοπίσαµε και σε προηγούµενο

άρθρο, καθώς ο νόµος δεσµεύει τον τόπο απασχόλησης και εποµένως δεν
µπορούν να εφαρµοστούν συγκεκριµένες µορφές τηλεργασίας.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι πέρα από το σχέδιο νόµου, ελλείψεις και
προβλήµατα εντοπίζονται και στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο για την
τηλεργασία στην Ελλάδα.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
1. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων µας δίνει ένα σύστηµα ταξινόµησης
και

οµαδοποίησης

της

πληροφόρησης

που

αφορά

στα

επαγγέλµατα

και

προέρχεται από απογραφές πληθυσµού και από άλλες στατιστικές έρευνες. Η
συγκεκριµένη στατιστική ταξινόµηση (ΣΤΕΠ-92) αναθεωρεί την προηγούµενη
ταξινόµηση των επαγγελµάτων του έτους 1981.
Οι ταξινοµήσεις επαγγελµάτων που χρησιµοποιούνταν έως τώρα από την ΕΣΥΕ,
ήταν βασισµένες στην διάρθρωση της διεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης των
Επαγγελµάτων (International Standard Classification of Occupations-ISCO) του
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, µε την οποία υπήρχε απόλυτη ταύτιση σε
µονοψήφιο επίπεδο.
Το 1988 το ∆ΓΕ αναθεώρησε την ISCO, µε γνώµονα τη χρήση της ως πρότυπο
για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση των εθνικών ταξινοµήσεων των
επαγγελµάτων, ώστε τα στατιστικά δεδοµένα για τα επαγγέλµατα να µπορούν να
συγκρίνονται διεθνώς.
Για να εναρµονιστούν τα στατιστικά στοιχεία για τα επαγγέλµατα στις χώρες µέλη
της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

καταρτίστηκε

η

ISCO-88(COM),

η

οποία

είναι

βασισµένη στην ISCO-88, µε ελάχιστες αποκλίσεις, προκειµένου να απεικονίζεται
όσο το δυνατόν καλύτερα η διάρθρωση της αγοράς εργασίας στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε δεύτερο στάδιο, η ISCO-88(COM) χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο για την
ανάπτυξη και την αναθεώρηση των εθνικών ταξινοµήσεων των επαγγελµάτων
στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η άµεση εφαρµογή της ISCO88(COM) δεν αντανακλούσε επαρκώς την διάρθρωση της ελληνικής αγοράς
εργασίας, πραγµατοποιήθηκε αποµαδοποίηση ορισµένων διψήφιων, τριψήφιων
και τετραψήφιων οµάδων.
Η αποοµαδοποίηση της ISCO-88(COM) πραγµατοποιήθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε
κάθε επίπεδο της ΣΤΕΠ-92 να αντιστοιχεί πλήρως µε ένα επίπεδο ή µέρος του
επιπέδου της ISCO-88(COM). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εναρµόνιση
της ΣΤΕΠ-92 µε την ISCO-88(COM) και σε ικανοποιητικό ποσοστό η διαχρονική
παρακολούθηση των εθνικών στατιστικών σειρών για τα επαγγέλµατα.
Επίσης, θα πρέπει να τονίσουµε ότι κατά την κατάρτιση της ΣΤΕΠ-92 λήφθηκαν
υπόψη κάποιες ιδιοµορφίες που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας, κυρίως
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λόγω της νοµοθεσίας.

Όµως, λόγω της ανάπτυξης της ενιαίας αγορά εργασίας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν συµπεριληφθεί και επαγγέλµατα για τα οποία δεν
προβλέπεται

συγκεκριµένο

εκπαιδευτικό

σύστηµα,

π.χ.

επίπεδο
οι

σπουδών

νοσηλευτές

από
και

την

οι

νοµοθεσία

κοινωνικοί

ή

το

λειτουργοί

διακρίνονται σε πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ.
Οι 10 µεγάλες οµάδες επαγγελµάτων που περιλαµβάνονται στην στατιστική
ταξινόµηση είναι οι εξής:
Μεγάλη Οµάδα 1: Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά
και διευθυντικά στελέχη του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα
Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται τα πρόσωπα τα οποία νοµοθετούν και
καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική και είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή της
π.χ.

βουλευτές,

υπουργοί,

δήµαρχοι

κ.λ.π.

Επίσης

περιλαµβάνονται

τα

διευθυντικά στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών.
Μεγάλη Οµάδα 2: Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και
συναφή επαγγέλµατα
Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα για τα οποία
κατά κανόνα χρειάζεται ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης και εµπειρίας στους τοµείς
των επιστηµών, της διδασκαλίας και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Μεγάλη Οµάδα 3: Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα για τα οποία χρειάζονται τεχνικές
γνώσεις και εµπειρία σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς. Είναι απόφοιτοι ΤΕΙ
και εργάζονται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη προσώπων από τις µεγάλες
οµάδες 1 και 2.
Μεγάλη

Οµάδα

4:

Υπάλληλοι

γραφείου

και

ασκούντες

συναφή

επαγγέλµατα
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα για τα οποία χρειάζεται εξειδίκευση
και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών όπως: γραµµατειακή υποστήριξη,
εισαγωγή αριθµητικών δεδοµένων, καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών κ.λ.π.
Μεγάλη Οµάδα 5: Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές
σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επάγγελµα για το οποίο απαιτείται γνώση και
εµπειρία για την παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και σε πρόσωπα,
απασχολούνται

στην

τροφοδοσία

καθώς

και

στην

πώληση

ή όσοι

αγαθών

καταστήµατα ή υπαίθριες αγορές.
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σε

Μεγάλη Οµάδα 6:Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και
αλιείς
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επάγγελµα για το οποίο απαιτείται γνώση και
εµπειρία για την καλλιέργεια της γης, την εκτροφή ζώων, την αλιεία, και την
δασοκοµία.
Μεγάλη Οµάδα 7: Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά
επαγγέλµατα
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επάγγελµα για το οποίο απαιτείται
τεχνική γνώση και εµπειρία,
κτηρίων,

την

παραγωγή

εξειδικευµένη

όπως για την εξόρυξη ορυκτών, την κατασκευή
ή

κατασκευή

προϊόντων.

Οι

εργασίες

αυτές

πραγµατοποιούνται µε το χέρι ή µε την χρήση χειροκίνητων ή άλλων απλών
εργαλείων και µηχανών.
Μεγάλη Οµάδα 8: Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων και εξοπλισµού και συναρµολογητές (µονταδόροι)
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επάγγελµα για το οποίο απαιτείται γνώση για τον
χειρισµό

σταθερών

µηχανηµάτων

εγκαταστάσεων

εξόρυξης,

επεξεργασίας

και

συχνά

και

υψηλού

παραγωγής

αυτοµατισµού

προϊόντων.

Επίσης

περιλαµβάνονται οι οδηγοί µεταφορικών µέσων καθώς και οι χειριστές γεωργικών
και άλλων µηχανηµάτων.
Μεγάλη

Οµάδα

9:

Ανειδίκευτοι

εργάτες,

χειρώνακτες

και

µικροεπαγγελµατίες
Περιλαµβάνονται όσοι εκτελούν απλές και συνηθισµένες εργασίες, για τις οποίες
χρειάζεται

κυρίως

σωµατική

προσπάθεια

και

περιορισµένη

ειδίκευση,

π.χ.

καθάρισµα κτηρίων, απλές χειρωνακτικές εργασίες στην γεωργία, σε εργοστάσια,
κ.λ.π.
Μεγάλη Οµάδα 0:Ένοπλες δυνάµεις
Σε αυτήν την οµάδα περιλαµβάνονται οι στρατιωτικοί καθώς και όσοι ασκούν
πολιτικά επαγγέλµατα, αλλά ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις, π.χ. γιατροί,
νοσηλευτές, κ.λ.π.
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2. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολλοί διαφορετικοί κλάδοι και εργασίες είναι σήµερα στην Ελλάδα ώριµες για
την εφαρµογή ευέλικτων σχηµάτων εργασίας. Οι γενικοί παράγοντες που
µπορούν

να

κατεύθυνσης

αποτελέσουν
για

την

κριτήρια

εισαγωγή

διαφοροποίησης

σχηµάτων

και

τηλεργασίας

γενικούς
σε

άξονες

επιχειρησιακές

λειτουργίες είναι γενικά η εργασία χωρίς προσωπική επαφή, η διαχείριση
εργασιών µέσω αποτελεσµάτων και οι εργασίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση
και

ηλεκτρονική

επεξεργασία

πληροφοριών.

Οι

παράγοντες

αυτοί

γενικά

καλύπτουν αποτελεσµατικά την οργανωτική και φυσική πλευρά της εργασίας,
αλλά η εργασία σαν κοινωνικός θεσµός έχει και κοινωνική διάσταση. Έτσι όταν
αναλύουµε

παράγοντες

καθοριστικούς

για

την

διεξαγωγή

εργασιών

µέσω

ευέλικτων σχηµάτων εργασίας θα πρέπει να θέσουµε επίσης στο επίπεδο
ανάλυσης και τους παράγοντες που σχετίζονται µε κλάδους και επαγγέλµατα που
σχετίζονται άµεσα µε την κοινωνική αλληλεπίδραση (όπως π.χ. οι πωλήσεις, οι
ασφάλειες, κλπ.)
Σε γενικές γραµµές, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά που
κάνουν µια εργασία κατάλληλη για την ένταξη της σε σχήµατα τηλεργασίας είναι
τα ακόλουθα:
1. Η

δυνατότητα

να

διεκπεραιωθεί

χωρίς

συνεχή

προσωπική

επαφή

και

αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα
2. Η δυνατότητα να οργανωθούν οι απαραίτητες κοινωνικές επαφές (π.χ.
συναντήσεις) σε κάποια περιοδική βάση (π.χ. όλες οι συναντήσεις να
οργανώνονται για µια συγκεκριµένη µέρα της εβδοµάδας στις εγκαταστάσεις
της εταιρίας). Οι εργασίας οι οποίες σήµερα απαιτούν ηµερήσιες συναντήσεις
µπορούν να επαναοργανωθούν µε στόχο να ενταχθούν στο εργασιακό σχήµα
της µερικής εργασίας στο σπίτι.
3. Η δυνατότητα να είναι διαχερίσιµη µέσω αποτελεσµάτων, ή µέσω της
συµφωνίας για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι τηλεργαζόµενοι για να εργαστούν
αποτελεσµατικά χρειάζονται σχετικά βραχυπρόθεσµους στόχους.
4. Το να είναι δυνατή, στις περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι
απαραίτητη

σε

καθηµερινή

βάση,

η

πρόσβαση

από

απόσταση

(είτε

ηλεκτρονικά ή µε τηλεφωνική συνδιάλεξη) µέσω αποµακρυσµένου Η/Υ ή µε
µόνιµη σύνδεση σε συγκεκριµένη βάση δεδοµένων.
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5. Η δυνατότητα, στις περιπτώσεις που µια εργασία εξαρτάται άµεσα από τον
χρόνο παράδοσης των τελικών ή ενδιάµεσων προϊόντων, να παραδοθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα ή «χέρι-µε-χέρι» ή µέσω courier.

Στην βάση των παραπάνω παραγόντων, οι βασικοί κλάδοι που έχουν υιοθετήσει
ήδη κάποια σχήµατα ευέλικτων διαδικασιών εργασίας στην Ελλάδα και αναµένεται
ότι θα συνεχίσουν τέτοιου είδους πρακτικές συνοπτικά είναι:
¾ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
¾ Εκπαίδευσης από απόσταση (κυρίως εκπαίδευση ενηλίκων)
¾ Τηλεϊατρικής
¾ ∆ραστηριοτήτων
ψυχολογικής

κοινωνικής

υποστήριξης

µέριµνας

για

(π.χ.

χρήστες,

γραµµή

κακοποιηµένες

γυναίκες κ.λ.π)
¾ Marketing, διαφήµισης και Οπτικοακουστικών µέσων
¾ Ασφαλίσεων και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
¾ Ανάληψης συµβολαίων outsourcing (σε διάφορους κλάδους)
¾ Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης
¾ ∆ιαχείρισης έργων και συµβολαίων
¾ Αξιολόγησης και πρόσληψης Ανθρώπινου δυναµικού
¾ Λογιστικής

διεκπεραίωσης

και

ελέγχου,

δραστηριότητες

παροχής φορολογικών συµβουλών
¾ Μετάφρασης και υποστήριξης διαδικασιών γραφείου
¾ ∆ραστηριοτήτων πρακτορείων ειδήσεων και εκδόσεων (σε
κάποιες ειδικότητες όπως δηµοσιογράφοι ,συγγραφείς, κλπ.)
¾ ∆ραστηριοτήτων

αρχιτεκτόνων

και

µηχανικών

παροχής

τεχνικών συµβούλων
¾ Γραφίστικων ειδικοτήτων και επεξεργασίας γραφικών
¾ Κινηµατογραφικών και βιντεοσκοπικών δραστηριοτήτων
¾ ISPs

&

ASPs

υπηρεσιών

προστιθέµενης

αξίας

(τηλεδιάσκεψης, συνεργατικής εργασίας, κλπ.)
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¾ Τουριστικών
πρακτορείων

Υπηρεσιών:
και

δραστηριότητες

επιχειρήσεων

ταξιδιωτικών

οργανωµένων

εκδροµών,

δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας κ.λ.π.
¾ Παροχής, εισαγωγής και επεξεργασίας πληροφοριών
¾ Υποστήριξης διαδικασιών (π.χ. HelpDesks)
¾ Πωλήσεων µέσω τηλεφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου, κλπ.
¾ Επεξεργασίας εγγράφων , κειµένων και δεδοµένων
¾ Ιδιωτικών Επιχειρήσεων που ασχολούνται µε το εµπόριο
αγαθών

(π.χ.

διαδικασίες

eCommerce

που

µπορούν

να

διενεργηθούν και από απόσταση)
¾ ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και οργανισµοί παροχής υπηρεσιών σε
Περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο (Περιφέρεια, ∆ήµοι,
κοινότητες, τοπικές αρχές, κλπ.)
¾ Αποκεντρωµένων υπηρεσιών Υπουργείων και κυβερνητικών
οργανισµών
¾ ∆ηµοσίων

Φορέων

κάποιες

ειδικότητες

/

υπηρεσιών
και

κυρίως

κοινής
για

ωφελείας

κέντρα

(για

παροχής

πληροφοριών, συντονισµού έργων και διαδικασιών, κλπ.)
¾ ∆ηµοσίων και περιφερειακών µηχανισµών συντονισµού και
ελέγχου
¾ Ακαδηµαϊκών

Ιδρυµάτων:

Πανεπιστήµια

και

Ερευνητικά

κέντρα
Στο σηµείο αυτό τονίζουµε ότι η τηλεργασία δε θα πρέπει να θεωρείται ιδανική
µέθοδος εργασίας για όλα τα επαγγέλµατα.
έχουν ως
εργασία

Για παράδειγµα, επαγγέλµατα που

απαραίτητη προϋπόθεση την προσωπική επαφή ή τη χειρωνακτική
δεν

Επιγραµµατικά,

είναι

δυνατόν

να

εφαρµοστούν

µε

βάση

την

τηλεργασία.

µερικές από τις κατηγορίες επαγγελµάτων που µπορούν να

ασκηθούν µέσω της τηλεργασίας και αναµένεται ότι θα προσεγγίσουν στο µέλλον
κάποια ή κάποιες µορφές τηλεργασίας στην Ελλάδα είναι:
•

Οπτικοακουστικά µέσα: Σχεδιασµός και ανάπτυξη Ψηφιακών Εκδόσεων

•

Εµπόριο: το εµπόριο µπορεί να ασκηθεί µέσω τηλεργασίας µε διάφορες
µορφές. Μια εκ των µορφών αυτών είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο, (e-
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commerce), το οποίο συνιστά µια ανερχόµενη δραστηριότητα στη χώρα µας.
Όλο και περισσότερα άτοµα κάνουν τις αγορές τους από τα e-shop, δεδοµένου
ότι είναι πιο οικονοµικά, λιγότερο χρονοβόρα, και δίνουν τη δυνατότητα
πληρωµής µε διάφορους τρόπους (πιστωτική κάρτα, αντικαταβολή). Μια άλλη
µορφή

είναι

εκείνη

του

εµπορικού

αντιπροσώπου

ή

του

επιθεωρητή

πωλήσεων.
•

Επικοινωνία και ΜΜΕ: σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται οι
δηµοσιογράφοι και οι ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, οι οποίοι µπορούν να
εργάζονται και να ετοιµάζουν τα άρθρα τους από οποιοδήποτε µέρος, ή να
κάνουν τις ανταποκρίσεις τους από οπουδήποτε, χωρίς να απαιτείται πάντοτε η
φυσική τους παρουσία.

•

Σχεδιασµός

και εκδόσεις στον τοµέα των multimedia: Σχεδιασµός

εφαρµογών πολυµέσων και επεξεργασία στοιχείων πολυµέσων (εικόνες, ήχοι,
κλπ.)
•

Εκπαίδευση: οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
µέσω διαδικτύου, χωρίς την φυσική τους παρουσία, χρησιµοποιώντας ένα
απλό εκπαιδευτικό λογισµικό. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα
προγράµµατα e-learning κάνουν την εµφάνισή τους, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται και έχουν άλλες υποχρεώσεις
να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις πτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου ή να
εξειδικευτούν σε ένα αντικείµενο µέσω σεµιναρίων. Αυτό βέβαια αφορά
κυρίως την εκπαίδευση ενηλίκων.

•

Management: Μερικές από τις δραστηριότητες θα µπορούσαν να είναι
εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων και

µελετών,

η

η υποστήριξη στο

σχεδιασµό και την οργάνωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση και ο
σχεδιασµός δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη Ανθρώπινων
Πόρων
•

Υπηρεσίες Call Centres: οι υπηρεσίες αυτές αφορούν µια συγκεκριµένη
εταιρεία περιλαµβάνουν διάφορες υπηρεσίες όπως την τεχνική υποστήριξη
των πελατών της εταιρείας π.χ. η εταιρεία Cosmote παρέχει γραµµή τεχνικής
υποστήριξης για τους συνδροµητές της, όπως και άλλες εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας και όχι µόνο.

•

Σχεδίαση γραφικών και γραφιστικών εργασιών: οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται στον προσωπικό χώρο του εργαζοµένου, ο οποίος χρησιµοποιεί
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κάποιο συγκεκριµένο γραφιστικό πρόγραµµα και αποστέλλει στη συνέχεια την
δουλειά του µέσω διαδικτύου.
•

Αρχιτέκτονες και διακοσµητές εσωτερικού χώρου: η περίπτωση αυτή
µοιάζει πολύ µε αυτήν στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. Υπάρχουν
συγκεκριµένα προγράµµατα σχεδιαστικά µέσω των οποίων µπορεί να δουλέψει
ένας επαγγελµατίας. Στην περίπτωση αυτή βέβαια ίσως να χρειάζεται και
κάποια φυσική παρουσία σε εργοτάξια, για να υπάρχει συνεννόηση µε άλλες
ειδικότητες, όπως π.χ. υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.

•

Εφαρµογές

σχετικά

µε

το

Internet:

Παραγωγή

ιστοσελίδων

και

εφαρµογών διαδικτύου
•

Marketing: οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται πολύ εύκολα µέσω ενός απλού
τηλεφώνου και λαµβάνουν διάφορες µορφές τηλεργασίας, όπως εργασία στο
σπίτι, σε κέντρα τηλεργασίας, σε δορυφορικά κέντρα, σε τηλεσπίτια, σε
τηλεχωριά. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να αφορούν οποιοδήποτε τοµέα, π.χ.
προώθηση

πιστωτικών

καρτών ή εκπαιδευτικά

προγράµµατα, ή ακόµη

προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα
•

Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες

•

Γραµµατειακή

υποστήριξη:

σε

αυτήν

την

κατηγορία

εντάσσονται

δραστηριότητες όπως η συγγραφή, η εισαγωγή και η διαµόρφωση κειµένου,
καθώς και η εισαγωγή δεδοµένων σε ειδικές βάσεις
•

Μεταφραστικές υπηρεσίες: αυτές είναι υπηρεσίες οι οποίες πολύ εύκολα
µπορούν να εφαρµοστούν µέσω τηλεργασίας, µε την απλή χρήση ενός Η/Υ.

•

Λογιστικά – Οικονοµικά – Φοροτεχνικά: η τήρηση των αρχείων των
πελατών καθώς και η ενηµέρωσή τους επιτελείται µέσω προγράµµατος Η/Υ.

•

Outsourcing: Η λήψη υπηρεσιών από τρίτους (Outsourcing) ή ενοικίασης /
µίσθωσης

υπηρεσιών

σε

τρίτους

για

συγκεκριµένους

τοµείς

µιας

δραστηριότητας επιχειρήσεων δεν αποτελεί µια νέα πρακτική για τις Ελληνικές
επιχειρήσεις. Τυπικά παραδείγµατα αυτής της µορφής εργασίας αποτελούν οι
υπηρεσίες

λογιστηρίου

εξελίσσονται

δυναµικά

και
τοµείς

καθαριότητας,
όπως

ενώ

Πληροφορική

σήµερα
και

φαίνεται

να

Τηλεπικοινωνίας,

Logistics, διεκπεραίωσης συµβάσεων ή /και έργων κλπ. µέσω της ανάθεσης σε
τρίτους υλοποίησης συµβολαίων της επιχείρησης. Γενικά στην Ελλάδα, η
χρήση

δανειζόµενου

ή

ενοικιαζόµενου

προσωπικού

µέσω

γραφείων

προσωρινής απασχόλησης φαίνεται προς το παρόν ότι έχει περιορισµένη
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εφαρµογή. Ο δανεισµός προσωπικού, το οποίο προσωρινά παρέχει την
εργασία

του

στην δανειζόµενη

επιχείρηση

υπαγόµενη

στο

διευθυντικό

δικαίωµα της τελευταίας, ενώ άµεσος εργοδότης του εξακολουθεί να είναι η
δανείζουσα που ασκεί τον κατ’ επιχείρηση δανεισµό, δεν είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένος ως θεσµός. Το πρόσφατο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του
(Ν.2956/01) αλλά και η σχετική άγνοια από µεγάλο τµήµα των επιχειρήσεων
συνιστούν τις κυριότερες αιτίες της ιδιαίτερα περιορισµένης εφαρµογής του.
•

Τουριστικά

επαγγέλµατα:

στην

κατηγορία

αυτή

περιλαµβάνονται

δραστηριότητες όπως η παροχή τουριστικών υπηρεσιών , οι κρατήσεις σε
µεταφορικά µέσα και ξενοδοχεία κ.λ.π.
•

Τηλεϊατρική: on line γραµµές που παρέχουν κάποιες απλές συµβουλές ή
ενηµέρωση για διάφορους τοµείς της υγείας, όπως επίσης και της ψυχικής
υγείας.

•

Χρηµατοοικονοµικά: οι υπηρεσίες e - banking (ηλεκτρονικές υπηρεσίες
τραπεζών).

Σε σχέση µε το e-Banking φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι

Έλληνες προτιµούν να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές µέσω
του διαδικτύου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχέση µε την εικόνα του
e-Banking το 2003 , τα «α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α τ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Έ ρ ε υ ν α ς γ ι α τ ι ς
Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας δείχνουν
ότι

το

2001

πληθυσµού)

περίπου

150.000

πραγµατοποίησαν

πελάτες

(1%-1,5%

τραπεζικές

του

συναλλαγές

ηλεκτρονικά. Το 2002 ο αριθµός αυτός ξεπέρασε τους 250.000
(2,5%

του

συνολικού

πληθυσµού).

Σύµφωνα

µε

εκτιµήσεις

τραπεζών, το 2001 ο τζίρος από online τραπεζικές συναλλαγές
έφθασε τα 2 δισ. Ευρώ. Το 2002 το ποσό αυτό εκτιµάται ότι
α υ ξ ή θ η κ ε σ ε 1 0 δ ι σ . Ε υ ρ ώ 12»

Συνθήκες εφαρµογής τηλεργασίας σε κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες
πληθυσµού: γυναίκες µετανάστριες
Οι κατηγορίες πληθυσµού που θα επωφεληθούν άµεσα από την επέκταση
σχηµάτων τηλεργασίας στην Ελλάδα, αναµένεται να είναι όχι µόνο οι εργαζόµενοι
µε τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας,

οι οποίοι επιθυµούν να εργαστούν µε

περισσότερη ευελιξία, αλλά και ένα µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού που
12

ΠΗΓΗ: κόµβος ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, Άρθρα, «∆ιαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking). H σηµερινή
εφαρµογή τους στην Ελλάδα», στοhttp://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=742
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περιλαµβάνει

κατηγορίες

πληθυσµού

όπως

οι

ανύπαντρες

µητέρες,

οι

εργαζόµενοι στην περιφέρεια, τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, αλλά και οι ίδιοι
µετανάστες που προσπαθούν να ενταχθούν και να επιβιώσουν στην ελληνική
κοινωνία.
Στο

σηµείο

αυτό

θα

επικεντρώσουµε

το

ενδιαφέρον

µας

στις

γυναίκες

µετανάστριες, οι οποίες αποτελούν ειδική κατηγορία του πληθυσµού του
εργατικού δυναµικού της χώρας.

Η συγκεκριµένη κατηγορία αντιµετωπίζει

διάφορα προβλήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν όχι µόνο µε το φύλο, αλλά και
µε το γεγονός ότι δεν ισχύουν τα ίδια δεδοµένα όσον αφορά στα νοµικά και
θεσµικά ζητήµατα.
Αν και στα περισσότερα κράτη – µέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης η θέση των
γυναικών είναι πιο βελτιωµένη έναντι της θέσης των γυναικών άλλων περιοχών
του πλανήτη,

οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα

κατά

την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, στις
αµοιβές,

στην

εναρµόνιση

επαγγελµατικής

και

οικογενειακής

ζωής

ενώ

υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους. Την ίδια στιγµή, δεν υφίσταται
ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διάφορα επαγγέλµατα,
γεγονός που συνιστά διάκριση ανάµεσα στα δυο φύλα.
Μια ακόµη σηµαντική παράµετρος είναι η ύπαρξη προβληµάτων που συνδέονται
µε το νοµοθετικό πλαίσιο για την µετανάστευση, αλλά και το θεσµικό πλαίσιο για
την τηλεργασία στην Ελλάδα. Το πρόσφατο σχέδιο νόµου για την µετανάστευση,
παρ’ όλο που σε πολλά σηµεία είναι πληρέστερο και έρχεται να καλύψει τα κενά
του προηγούµενου, επιφέρει εµπόδια και περιορισµούς στην άσκηση κάποιων
µορφών τηλεργασίας από τις µετανάστριες, όπως π.χ η νοµαδική τηλεργασία,
στην οποία απαιτείται η µετακίνηση του τηλεργαζόµενου από τόπο σε τόπο,
γεγονός

που δεν είναι συµβατό µε το σχέδιο νόµου, το οποίο δεν επιτρέπει

µετακινήσεις,

τουλάχιστον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Μ ε αυτό τον

τρόπο αποκλείουµε κάποια επαγγέλµατα που µπορούν να εφαρµοστούν κυρίως µε
αυτήν την µορφή τηλεργασίας.
Επιπλέον, η τηλεργασία για τους µετανάστες που σπουδάζουν στην χώρα µας δεν
επιτρέπεται µε την µορφή πλήρους απασχόλησης αλλά µόνο στη βάση µερικής
απασχόλησης,

όπως

και

η

άσκηση

γενικότερα

κανενός

επαγγέλµατος.

Η

τηλεργασία εντούτοις θεωρείται εργασία πλήρους απασχόλησης.
Προβλήµατα επίσης προκύπτουν και από την σύγχυση µεταξύ του αν η παροχή
τηλεργασίας

γίνεται

µε

καθεστώς

εξαρτηµένης

εργασίας

ή

ανεξάρτητης
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οικονοµικής δραστηριότητας.

Προκύπτουν µάλιστα περιορισµοί από το σχέδιο

νόµου οι οποίοι αφορούν στο καθεστώς απασχόλησης των µεταναστών και
ειδικότερα σε θέµατα εξαρτηµένης εργασίας και ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας.
Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει αναφορικά µε τις γυναίκες µετανάστριες, είναι
αν και κατά πόσο πληρούν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση της τηλεργασίας.
Θεωρούµε στο σηµείο αυτό δεδοµένο ότι για την άσκηση της τηλεργασίας είναι
απαραίτητη η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες, καθώς πάνω σε αυτές
βασίζονται όλες οι τηλεργατικές πρακτικές. Θα πρέπει εποµένως να υπάρχει µια
σχετική εξοικείωση και µια ευχέρεια στην χρήση διαφόρων εργαλείων νέας
τεχνολογίας και άλλων συσκευών, όπως π.χ. Η/Υ, Fax, καθώς και µε τις σχετικές
ορολογίες.

Αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά όχι µόνο τις µετανάστριες,

αλλά και ολόκληρο το γυναικείο πληθυσµό, ο οποίος όσον αφορά στις νέες
τεχνολογίες βρίσκεται σε µειονεκτικότερη θέση από εκείνη των ανδρών.
Επιπλέον, απαραίτητη για την άσκηση τηλεργατικών πρακτικών θεωρούµε την
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία καλώς ή κακώς αποτελεί την γλώσσα
των νέων τεχνολογιών και θεωρείται απαραίτητη σήµερα, όχι µόνο για τις
µετανάστριες,

αλλά γενικότερα για το σύνολο του πληθυσµού. Για ορισµένα

επαγγέλµατα επίσης θεωρούµε ότι απαραίτητη είναι και η γνώση της Ελληνικής
γλώσσας, όπως π.χ. για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλεϊατρικής.
Συµπερασµατικά, για την υιοθέτηση και εφαρµογή τηλεργατικών πρακτικών στην
χώρα µας από γυναίκες µετανάστριες, πρέπει αρχικά
κατάλληλες συνθήκες,

να δηµιουργηθούν οι

οι οποίες θα βοηθήσουν στην οµαλή ένταξη τους στο

εργατικό δυναµικό.
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3. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν είναι νέα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
άρχισε να κατατάσσεται ψηλά στην ηµερήσια διάταξη του δηµόσιου

διαλόγου

από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µετά, ενώ στην χώρα µας

έκανε

δυναµικά την εµφάνισή της µόλις κατά την τελευταία πενταετία.
Οι δραστηριότητες και η συµπεριφορά των εταιριών αρχίζουν ολοένα και
περισσότερο να ενδιαφέρουν και να διαπλέκονται µε το κοινωνικό σύνολο και πιο
συγκεκριµένα σε συνάρτηση µε την απασχόληση, το περιβάλλον, την ποιότητα
ζωής κ.λ.π. Η κοινωνία σήµερα, φαίνεται ότι περιµένει από τις επιχειρήσεις, να
λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες της κοινωνίας µέσα στην οποία επιχειρούν και
αποκοµίζουν κέρδη.
Οι παράγοντες που αυξάνουν την σηµασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και
την καθιστούν επίκαιρη είναι οι εξής:
•

Η παγκοσµιοποίηση, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση του εµπορίου και
των χρηµατοοικονοµικών αγορών, έχει οδηγήσει σε προβληµατισµό για τις
δυνατότητες και το είδος της ανάπτυξης που µπορεί να προσφέρει χωρίς τη
διασφάλιση ορισµένων κανόνων λειτουργίας και ελέγχου.

•

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου οδηγεί τους πολίτες να στρέψουν την
προσοχή τους στην ποιότητα των αγαθών που απολαµβάνουν, καθώς και
στις ενδεχόµενες επιπτώσεις στην υγεία τους και στις συνθήκες παραγωγής
των αγαθών αυτών.

•

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, αυξάνει την ευαισθησία σε θέµατα
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

•

Η εικόνα και η φήµη των επιχειρήσεων, αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία σε
ένα συνεχώς ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι κοινωνικά υπεύθυνες
εταιρείες, αποκτούν σηµαντικό προβάδισµα έναντι των υπολοίπων.

•

Η σηµασία της γνώσης για την αποδοτικότητα της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας αλά κα για την επαγγελµατική εξέλιξη και προοπτικήτου
κάθε εργαζοµένου, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτηµα

∆εν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός για την έννοια της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε κάποιους ορισµούς που κατά
καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί.
«Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη είναι η διαρκής δέσµευση µιας επιχείρησης να
συµπεριφέρεται

ηθικά

και

να

συµβάλει

στην

οικονοµική

ανάπτυξη,

ενώ

58

ταυτόχρονα θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζοµένων και των
οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας
γενικότερα13»
Αυτόν το ορισµό έδωσε το 1998 το ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για την
Βιώσιµη Ανάπτυξη για να διεξάγει την πρώτη έρευνα µε θέµα τον προσδιορισµό
του όρου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Βέλγιο και την Ολλανδία.
Η διεύρυνση της έρευνας και του διαλόγου σε άλλες χώρες, επιβεβαίωσε τις
διαφορετικές προσεγγίσεις του ορισµού αυτού από περιοχή σε περιοχή, όπως και
το είδος των δράσεων που χρειάζονται κάθε φορά. Η διαφορετικότητα αυτή είναι
συνάρτηση της ξεχωριστής κουλτούρας, αλλά και του διαφορετικού βαθµού
ανάπτυξης κάθε χώρας, καθώς και των ιδιαίτερων

προτεραιοτήτων ανά

περιφέρεια.
Ο αρχικός ορισµός του ∆ΕΣΒΑ επαναπροσδιορίσθηκε στην συνέχεια ως εξής: «Η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσµευση των επιχειρήσεων να συµβάλλουν
στην

βιώσιµη

οικονοµική

ανάπτυξη

και

να

προσπαθούν

µαζί

µε

τους

εργαζοµένους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινωνία και την κοινωνία
γενικότερα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους».
Ο ορισµός που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική
Κοινωνική

Ευθύνη είναι «η έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες

ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες
στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα
ενδιαφερόµενα

µέρη»

Τα χαρακτηριστικά της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που γίνονται
αποδεκτά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα εξής:
•

Η σχετική συµπεριφορά των επιχειρήσεων πρέπει να είναι εθελούσια και
πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών τους. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν
επιβάλλεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά εκφράζεται µε προγράµµατα,
πρωτοβουλίες και καθηµερινές πρακτικές. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η
επιχείρηση πρέπει να αποτελεί ένα ενεργό µέλος της κοινωνίας και η
υπεύθυνη και συνεπής δράση της αποτελεί παράγοντα που της εξασφαλίζει
την µακροπρόθεσµη οικονοµική αποδοτικότητα.

•

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να αποσκοπεί στην βιώσιµη
ανάπτυξη

14

µε όλες τις οικονοµικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές

13

http://www.wbcsd.ch
Βλ. Τον ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης όπως αποδόθηκε στην «έκθεση Brundtland»: Ηβιώσιµη ανάπτυξη
είναι η ανάπτυξη που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονοµεύει την ικανότητα των

14
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παραµέτρους που έχει. Σε αυτές τις παραµέτρους περιλαµβάνονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, η αρµονική συνύπαρξη µε την τοπική κοινωνία, η
προστασία του περιβάλλοντος, οι σχέσεις µε τους προµηθευτές και τους
πελάτες.
•

Η

Εταιρική

Κοινωνική

Ευθύνη

αφορά

στον

τρόπο

διαχείρισης

επιχειρήσεων συνολικά και δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως

των

κάτι που

«κοστίζει» αλλά προωθεί τις δηµόσιες σχέσεις και την γενικότερη εικόνα
της επιχείρησης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15

αναφέρεται χαρακτηριστικά στα προβλήµατα και τις

προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πιο
συγκεκριµένα:
•

Στην έλλειψη γνώσεων σχετικά µε την σχέση της ΕΚΕ µε την τελική
επίδοση µιας επιχείρησης

•

Στην έλλειψη κατάρτισης και εκπαίδευσης των υποψήφιων στελεχών
επιχειρήσεων

•

Στην έλλειψη διαφάνειας

•

Στην έλλειψη ευαισθητοποίησης και διάθεσης αναγκαίων πόρων στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις

•

Στην έλλειψη δηµοσίων πολιτικών µε συνέπεια

Η Ε.Κ.Ε. σε εθνικό επίπεδο
Στην χώρα µας, είναι αναγκαία η διάχυση της ενηµέρωση , η ενίσχυση του
διαλόγου και της έρευνα για τα θέµατα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μια σηµαντική και πρόσφατη πρωτοβουλία αποτελεί το Ελληνικό ∆ίκτυο για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

16

, τα αποτελέσµατα όµως των ενεργειών του

δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά ως αντικείµενα συστηµατικής ενηµέρωσης,
κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και γενικότερα δεν έχουν γίνει κτήµα του
επιχειρηµατικού συνόλου. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί έµφαση από
διάφορους κοινωνικούς φορείς στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου

γόνιµου

προβληµατισµού για το θέµα και την έρευνα των πολιτικών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις,

αλλά και για τους

µελλοντικών γενεών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες. (“Sustainable development is the development
that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs”, “Brundtland report”, 1987).
15 COM (2002) 347.
16 http://www.csrhellas.gr
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τοµείς

εκείνους

στους

οποίους

υπάρχει

ανάγκη

δηµιουργίας

τέτοιων

πολιτικών.
Επιπλέον,

θα

πρέπει

επιχειρήσεων.

Οι

να

ληφθεί

πολιτικές

για

υπόψη
την

το

µέγεθος

Εταιρική

των

Κοινωνική

ελληνικών
Ευθύνη,

ακολουθούνται κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις (πολύ µεγαλύτερες από
τις ελληνικές, που έχουν ήδη εµπειρία στο χώρο), εποµένως τα µέτρα που
προτείνονται δεν είναι εφαρµόσιµα σε κάθε περίπτωση ή δεν έχουν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα στην ελληνική πραγµατικότητα.
Στη χώρα µας,

εκτός από το µικρό βαθµό ανάπτυξης της Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης, υπάρχει αντίστοιχα και το πρόβληµα της κοινωνικά
υπεύθυνης συµπεριφοράς των καταναλωτών. Η κοινωνική ευθύνη των
καταναλωτών είναι η άλλη πλευρά του νοµίσµατος της κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, έτσι
ώστε να είναι διατεθειµένοι π.χ. να αγοράσουν ένα προϊόν λίγο ακριβό αλλά
φιλικό προς το περιβάλλον,

θα αποτελέσει ένα µοχλό ενίσχυσης της

κοινωνικά υπεύθυνης συµπεριφοράς των επιχειρήσεων. Μαζί λοιπόν µε τις
επιχειρήσεις, πρέπει να καλλιεργηθεί και στους ίδιους τους καταναλωτές το
αίσθηµα αυτό της υπευθυνότητας.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο στο διεθνές όσο και στο ευρωπαϊκό
επίπεδο, ειδική έµφαση δίνεται στην συνεργασία των ενδιαφερόµενων µερών.
Η αποτελεσµατική δράση για την αντιµετώπιση θεµάτων περιβαλλοντικής και
κοινωνικής

σηµασίας

είναι

περισσότερο

εφικτή

µέσω

συνεργασιών

και

λιγότερο µε αποσπασµατικές και µεµονωµένες ενέργειες. Η ανάπτυξη της
συνεργασίας

σε

όλα

τα

επίπεδα

(τοπικό,

περιφερειακό,

κλαδικό

και

διεπιχειρησιακό), θα πρέπει να λαµβάνεται ως σηµαντική προϋπόθεση για την
προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Με αυτά τα δεδοµένα, θα πρέπει να ληφθούν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
•

Άρση

των

υφιστάµενων

αντικινήτρων

για

την

άσκηση

Εταιρική

Κοινωνικής Ευθύνης. Τα αντικίνητρα αυτά είναι κυρίως νοµοθετικής
φύσης, και αφορούν στην πρακτική της δηµόσιας διοίκησης. Για
παράδειγµα, η φορολογική διαδικασία δεν διευκολύνει τις δωρεές.
•

Τα υποψήφια επιχειρηµατικά στελέχη θα πρέπει να επιµορφώνονται σε
θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και το σχετικό µάθηµα θα πρέπει
να ενταχθεί στα προγράµµατα σπουδών σχολών Οικονοµίας και
∆ιοίκησης.
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•

Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασµός προγραµµάτων ευαισθητοποίησης,
προσαρµογής και ενηµέρωσης στις επιχειρήσεις, καθώς η πλειονότητα
των επιχειρηµατιών δεν είναι εξοικειωµένη µε τέτοιου είδους έννοιες.
Πολλές φορές η ανυπαρξία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οφείλεται σε
λανθασµένη

εκτίµηση

του

επιχειρηµατία

για

το

µακροπρόθεσµο

συµφέρον του.
•

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενηµερωθούν για τα πρότυπα διαχείρισης
που έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις επιταγές της Εταιρικής
Κοινωνικής

Ευθύνης.

Τα

πρότυπα

αυτά

διαµορφώθηκαν

και

πιστοποιούνται από έγκυρους διεθνείς οργανισµούς.
•

Η

προσέγγιση

της

Εταιρικής

Κοινωνικής

Ευθύνης

πρέπει

να

διαφοροποιείται και να εξειδικεύεται ανά τοµέα και ανά επιχείρηση. Η
πολιτική π.χ. για τις τράπεζες δεν µπορεί να έχει το ίδιο περιεχόµενο µε
την πολιτική στην βιοµηχανία.
•

Στην χώρα µας, ιδιαίτερη σηµασία έχει η

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

στον κατασκευαστικό κλάδο, δεδοµένης της µεγάλης κατασκευαστικής
δραστηριότητας στον τοµέα τόσο των δηµοσίων όσο και των ιδιωτικών
έργων.
Στα πλαίσια της υποβοήθησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής για την
οµαλότερη ένταξη του γυναικείου εργατικού µεταναστευτικού δυναµικού, οι
επιχειρήσεις δύνανται

να προσλαµβάνουν υπηκόους τρίτων χωρών για την

πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Η παραπάνω πρακτική θα µπορούσε να
λειτουργήσει µέσω ενός ειδικά διαµορφωµένου προγράµµατος ποσοστώσεων,
αντίστοιχο µε εκείνο µε το οποίο εντάσσονται άλλες κατηγορίες πληθυσµού, όπως
π.χ. ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.λ.π.
Η πρακτική αυτή βέβαια, θα πρέπει να εφαρµοστεί κάτω από συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, καθώς το θέµα της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο,
ιδιαίτερα συνδεόµενο µε την ανεργία που πλήττει τη χώρα και ελλοχεύει κίνδυνος
να εµφανιστούν φαινόµενα αντίδρασης από τον ελληνικό πληθυσµό.

Για να

αποφευχθούν αυτά τα φαινόµενα, θα πρέπει στην επιλογή των εργαζοµένων να
κυριαρχούν αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής. Η επιχείρηση δηλαδή οφείλει να θέτει
ως γνώµονα την ανάγκη της σε εργατικό δυναµικό, τα προσόντα που χρειάζονται
για την πλήρωση της θέσης εργασίας ώστε να επιλέξει τον πιο κατάλληλο
υποψήφιο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή φύλου ή κάποιας άλλης ιδιαιτερότητας.
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Εποµένως, προτείνεται να σχεδιάζεται από πριν η περιγραφή της θέσης εργασίας,
καθώς και η σκιαγράφηση ενός συγκεκριµένου προφίλ για την εκάστοτε θέση
εργασίας. Ανάλογα κάθε φορά µε τα χαρακτηριστικά και το είδος της εργασίας, θα
αναζητείται το κατάλληλο άτοµο µε τα ανάλογα προσόντα για την όσο το δυνατόν
αποτελεσµατικότερη κάλυψη της θέσης και στελέχωσης ενός φορέα.
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4. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ελλάδα
Όπως προαναφέραµε, η τηλεργασία στην Ελλάδα παρουσιάζει προς το παρόν µια
µέτριας κλίµακας ανάπτυξη. Κατά την τελευταία τριετία έχουν αναπτυχθεί
διάφορα πιλοτικά προγράµµατα τηλεργασίας, προερχόµενα κυρίως από ιδιωτικές
εταιρίες πληροφορικής και συγχρηµατοδοτούµενα από κονδύλια της Ε.Ε. Τα
προγράµµατα αυτά κυρίως επικεντρώνονταν στην εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευση

(e-Learning). Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στην Ελλάδα, προσανατολίστηκαν
επίσης σε κάποιες µορφές εκπαίδευσης από απόσταση και ηλεκτρονικών
συνδιασκέψεων, τάση που αναµένεται να επεκταθεί στο άµεσο µέλλον.
Ένας παράλληλος άξονας ανάπτυξης αφορά στην την υλοποίηση διάφορων
πιλοτικών προγραµµάτων τηλεϊατρικής, τα οποία συνδέουν τα αποµονωµένα
νησιά µε κεντρικά νοσοκοµεία στην Αθήνα. Στον τοµέα αυτό συµµετέχουν
διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Οι δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν έχουν εξελιχθεί σηµαντικά και
ιδιαίτερα σε τοµείς όπως η πώληση ειδών µέσω του διαδικτύου, κυρίως
προϊόντων εκδόσεων, CD, Η/Υ, κλπ.
Στον τραπεζικό τοµέα, το eWork και οι σχετικές εργασιακές διαδικασίες στη χώρα
µας έχουν µέχρι τώρα µικρή διείσδυση και εφαρµογή.
Στην πραγµατικότητα, τα υπάρχοντα δεδοµένα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ο
µεγαλύτερος αριθµός των τηλεργαζοµένων στην Ελλάδα επικεντρώνεται σε
δραστηριότητες επεξεργασίας κειµένου (δακτυλογραφήσεις, µεταφράσεις κλπ.)
και στη δηµοσιογραφία.
Είναι οµολογουµένως πολύ δύσκολο να εντοπιστούν στην Ελλάδα οι κατάλληλες
πρακτικές και

ενδεικτικά παραδείγµατα σε πλήρη µορφή και λειτουργία, πέραν

κάποιων πιλοτικών προγραµµάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων εντάσσονται
συνήθως σε κάποιο πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε..
Στις παραγράφους που ακολουθούν, παρουσιάζονται συγκεκριµένες δράσεις οι
οποίες λειτούργησαν και ορισµένες από αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν ως
µηχανισµοί ενίσχυσης της τηλεργασίας στην Ελλάδα, αλλά και κάποιες ενδεικτικές
µορφές τηλεργασίας που εφαρµόστηκαν.
Η πρώτη δράση είναι το ανθρώπινο δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογικής Γνώσης
¨ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ¨ 200017 και αποτελεί πρωτοβουλία προς την ενίσχυση της
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συνεργασίας φορέων από τον ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που
ενδιαφέρονται για θέµατα τηλεργασίας.
Οι συµµετέχοντες στο δίκτυο αυτό συνεργασίας είναι ερευνητικά κέντρα,
Πανεπιστήµια, επιχειρήσεις οι οποίες συµµετέχουν ως τεχνολογικοί εταίροι και
εξειδικεύονται σε θέµατα τηλεργασίας, επιχειρήσεις που συµµετείχαν ως χρήστες
που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες τηλεργασίας καθώς και δηµόσιοι οργανισµοί που
συµµετείχαν ως χρήστες

για την εφαρµογή πιλοτικών δράσεων για την

τηλεργασία.
Τα αποτελέσµατα της δηµιουργίας του δικτύου είναι τα εξής:
•

Ένα εικονικό forum συζήτησης και ενηµέρωσης για θέµατα τηλεργασίας

•

Πληροφοριακό υλικό για τις δραστηριότητες του δικτύου

•

Έκδοση τεχνολογικού οδηγού για θέµατα τηλεργασίας

•

∆ηµιουργία CD - ROM για τα τεχνολογικά θέµατα της τηλεργασίας, το
οποίο αποτελούσε και µέσον πρόσβασης στις on – line βάσεις δεδοµένων

•

Σεµινάρια

κατάρτισης

για

θέµατα

τηλεργασίας,

µε

την

δηµιουργία

ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού αυτοδιδασκαλίας σε ηλεκτρονική µορφή
Η δεύτερη δράση είναι το πιλοτικό τηλεκέντρο ∆ΗΜΗΤΡΑ18 στην Λάρισα, το οποίο
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Response το 1997.
Οι στόχοι του ήταν οι ακόλουθοι:
•

∆ιαµεσολάβηση

µεταξύ

επιχειρήσεων

που

αναζητούν

συγκεκριµένες

υπηρεσίες και εκείνων που δύνανται να τις προσφέρουν, καθώς και
προσφορά των τηλεπικοινωνιακών µέσων για την εκτέλεση της εργασίας
•

Προσφορά υπηρεσιών επικοινωνίας σε άτοµα που εργάζονται ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες και δεν διέθεταν τα κατάλληλα επικοινωνιακά µέσα

•

Παροχή

του

τηλεπικοινωνιακού

υπόβαθρου

σε

επιχειρήσεις

αποµακρυσµένες από την γεωγραφική περιοχή του τηλεκέντρου

και οι

οποίες είναι διατεθειµένες να απασχολήσουν υπαλλήλους στο τηλεκέντρο.
Τα άτοµα που χρησιµοποίησαν το τηλεκέντρο ήταν κυρίως ΑΜΕΑ και γυναίκες.
Οι υπηρεσίες του κέντρου ήταν οι εξής:

18

•

∆ακτυλογράφηση απλού κειµένου

•

∆ακτυλογράφηση κειµένου µε µαθηµατικά σύµβολα
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•

Αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο

•

∆ιαφηµιστικές µακέτες

•

Μετάφραση από ελληνικά σε ιταλικά και το αντίστροφο

•

Επεξεργασία στοιχείων στο Excel

Η λειτουργία του τηλεκέντρου συνεχίστηκε και µετά το τέλος του έργου, µέσω
των προσωπικών επαφών που είχαν δηµιουργηθεί µεταξύ των απασχολούµενων
και των επιχειρήσεων.
Η τρίτη δράση είναι το τηλεδίκτυο που δηµιουργήθηκε από την εταιρεία
συµβούλων ¨ΖΕΥΣ Α.Ε¨19. , και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.
Οι στόχοι του τηλεδικτύου είναι:
•

Η βελτίωση της τηλεργασίας µέσω της χρήσης του Κώδικα Συµπεριφοράς
που θα δηµιουργηθεί

•

Η ανάπτυξη προτύπων διασφάλισης ποιότητας για τους τηλεργαζόµενους

•

Η υποστήριξη της διαµόρφωσης οµάδων από τα µέλη του τηλεδικτύου για
τους σκοπούς προώθησης των προσφερόµενων υπηρεσιών

•

Η παραχώρηση - σε εταιρείες και πιθανούς πελάτες - πρόσβασης στη βάση
δεδοµένων του τηλεδικτύου

•

Η παραχώρηση εκπαίδευσης στους τηλεργαζόµενους

Κάθε εργαζόµενος µπορεί να γίνει τηλεργαζόµενος και να έχει την δυνατότητα
εγγραφής

στο

τηλεδίκτυο

Ελλάδος,

πληρώνοντας

µια

συµβολική

ετήσια

συνδροµή. Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται µια φορά το χρόνο και είναι δυνατή
σε σωµατεία και οργανισµούς που ενδιαφέρονται για την τηλεργασία, καθώς και
σε πιθανούς πελάτες που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση σε τηλεργαζόµενους.
Οι τηλεργαζόµενοι που είναι εγγεγραµµένοι στο τηλεδίκτυο προσφέρουν µια
πληθώρα από προϊόντα και υπηρεσίες µέσω της τηλεργασίας. Το σύνολο των
εγγεγραµµένων

τηλεργαζοµένων

ανέρχεται

σε

693,

ενώ

οι

περισσότεροι

προέρχονται από την επαρχία.
Το CRO (Crete Resort Offices),

είναι ο πρώτος

χώρος συγκέντρωσης και

διαµονής µε την παροχή υπηρεσιών γραφείου στην Ευρώπη. Βρίσκεται στο
Ηράκλειο Κρήτης, στο ξενοδοχείο Candia Maris. Ο στόχος του είναι να συνδυάσει
τουρισµό και αναψυχή µαζί µε αναβαθµισµένη ποιότητα ζωής και χρήση των
Νέων Τεχνολογιών. Οι συνήθεις θαµώνες του CRO είναι:

19
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•

Τουρίστες, οι οποίοι έχουν να ετοιµάσουν κάποια δουλειά κατά την περίοδο
των διακοπών.

•

Πολίτες αλλοδαπών κρατών, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να εγκατασταθούν
µόνιµα ή προσωρινά στο νησί της Κρήτης και θέλουν να διατηρήσουν τις
επαγγελµατικές τους σχέσεις είτε µε τους εργοδότες τους είτε µε τους πελάτες
τους στο εξωτερικό.

•

Επαγγελµατίες, που φθάνουν στην Κρήτη για συνέδρια, συναντήσεις, κλπ.

•

Άλλα άτοµα µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

Παρά το γεγονός ότι το CRO αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως περίπτωση
τηλεργασίας, στην ουσία δεν αποτελεί περίπτωση εφαρµογής της τηλεργασίας
στην Ελλάδα, αλλά απλώς µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται
µερικώς µε την τηλεργασία , καθώς η τηλεργασία στο CRO δεν είναι συστηµατική
και τακτική, αλλά προσωρινή.
Τέλος, το ¨Kassiopi Telework Server ¨ είναι µια δοµή στο πλαίσιο των τριών
εφαρµογών του προγράµµατος TEMeTeN (που συγχρηµατοδοτείται από την
Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από δύο µέρη: τουρισµός και τηλεργασία. Ο
σχεδιασµός και η οργάνωση των πληροφοριών στον ¨Kassopi” Telework Server¨
απευθύνεται σε µη εξειδικευµένους χρήστες των Η/Υ. Στην πραγµατικότητα, ο
χρήστης απαιτείται να είναι µόνο εξοικειωµένος µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή
(Internet browser) για να έχει πρόσβαση στις παρεχόµενες πληροφορίες.
Ολόκληρος ο σχεδιασµός του κόµβου επικεντρώνεται στη φιλικότητα της χρήσης
. Ο κόµβος παρέχει επίσης µια επιλογή που οδηγεί τους χρήστες σε µια κοινή
σελίδα όλων των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα TEMeTeN (που είναι οι
Βαλεαρίδες Νήσοι της Ισπανίας, η Κρήτη και η Ήπειρος).
Οι σελίδες που σχετίζονται µε την τηλεργασία έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
και πληροφορίες:
•

Ένα χάρτη της Ηπείρου,

•

Ένα µενού µε τους κόµβους τηλεργασίας στην Ήπειρο,

•

Πληροφορίες

που

σχετίζονται

µε

τις

πολιτικές

χρέωσης

στα

κέντρα

τηλεργασίας,
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•

Πληροφορίες

σχετικές

µε

τους

κόµβους

τηλεργασίας

στην

Ήπειρο,

ταξινοµηµένες σε τρεις κατηγορίες: Τις Τηλεργατικές Γωνίες20 (Telework
Corners), τα κέντρα τηλεργασίας (Telework Centres) και τα Internet cafes
στην Ήπειρο

Στο πλαίσιο της παρουσίασης καλών πρακτικών τηλεργασίας από την Ελλάδα, θα
α αναφερθούµε συνοπτικά και στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστήµιου (ΕΑΠ), καθώς παρουσιάζει µια διττή «ιδιοµορφία» που σχετίζεται
µε τον ευρύτερο χώρο της τηλεργασίας,

αν και «τυπικά» δεν εντάσσεται σε

αυτόν.
Το ΕΑΠ είναι φορέας εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού επιπέδου από απόσταση σε
όλο τον ελλαδικό χώρο και υπό αυτό το πρίσµα µπορεί να θεωρηθεί ως
οργανισµός

που

χρησιµοποιεί

νέες

τεχνολογίες

στη

διεκπεραίωση

των

επιχειρησιακών του λειτουργιών για την παροχή υπηρεσιών από απόσταση. Το
στοιχείο που καθιστά την περίπτωση του ΕΑΠ κατάλληλη στο πλαίσιο της
παρούσας µελέτης,

είναι το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΑΠ

στην πλειοψηφία του τηλεργάζεται, δεν εργάζεται δηλαδή στην έδρα του
Πανεπιστηµίου

στην

Πάτρα,

αλλά

από

αποµακρυσµένες

τοποθεσίες,

χρησιµοποιώντας τόσο τα συµβατικά (αλληλογραφία, τηλέφωνο, φαξ, πρόσωπο
µε πρόσωπο) όσο και τα σύγχρονα (e-mail, web) µέσα επικοινωνίας και
εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να τονιστεί ότι µια σειρά από σύγχρονες εξελίξεις
στην οικονοµία, στις κοινωνικές δοµές και στην τεχνολογία ευνοούν σήµερα την
ανάπτυξη διαδικασιών εκπαίδευσης από απόσταση.
Το ΕΑΠ, που ο Νόµος για τη λειτουργία του (2552) ψηφίστηκε το 1997 (ΦΕΚ
266/24-12-1997*),

ήλθε

να

καλύψει

αυτή

την

ανάγκη

στο

πεδίο

της

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας µας, όπως εξάλλου έγινε και µε Ανοικτά
Πανεπιστήµια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να
ιδρύονται από τη δεκαετία του '70 και σήµερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες
φοιτητές.
Όπως δηλώνεται και στον κόµβο του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, «Α π ο σ τ ο λ ή τ ο υ
Ε.Α.Π.

είναι

η

εξ

αποστάσεως

παροχή

προπτυχιακής

και

µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη
20 Οι Τηλεργατικές Γωνίες είναι µικρά κέντρα τηλεργασίας στα οποία παρέχονται προς τους χρήστες
πόροι ΤΠΕ µε σκοπό να τηλεργαστούν. Τα κέντρα αυτά παρέχουν λογισµικό ευρείας χρήσεως, όπως
επεξεργαστές κειµένου, λογισµικό βάσεων δεδοµένων και άλλες παροχές όπως εκτυπωτές, Fax, και
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.
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και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων
διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή
της επιστηµονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας
και

µεθοδολογίας

στο

πεδίο

της

µετάδοσης

της

γνώσης

από

α π ό σ τ α σ η »21.
Το ΕΑΠ είναι ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο, ισότιµο µε τα άλλα Α.Ε.Ι. , και παρέχει στους
αποφοίτους του όλα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που προβλέπονται από το
ισχύον νοµικό πλαίσιο της χώρας.
Ένα από τα βασικά καινοτοµικά στοιχεία του ΕΑΠ, είναι και το Εργαστήριο
Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), το οποίο
αποτελεί ουσιαστικά τον «τεχνολογικό» πυρήνα του ΕΑΠ. Όπως αναφέρεται και
στον κόµβο του, το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. «ε ί ν α ι τ ο ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ό ό ρ γ α ν ο τ ο ο π ο ί ο
παρέχει στο ΕΑΠ την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εφαρµογή
καινοτοµιών,
εκπαίδευσης
σπουδές,

τόσο
από

όσο

και

σε

ό,τι

απόσταση,
σε

ό,τι

αφορά
µέσω

αφορά

στη

της
στην

µεθοδολογία

οποίας

της

παρέχονται

ανάπτυξη

οι

διδακτικού

22

υ λ ι κ ο ύ ».
Στη βάση τα παραπάνω δεδοµένα, το ΕΑΠ όχι µόνο επικεντρώνεται στην παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών από απόσταση σε όλη την Ελλάδα, αλλά υλοποιεί και
διαδικασίες τηλεργασίας µέσω νέων τεχνολογιών για την υλοποίηση των
επιχειρησιακών του λειτουργιών. Παράλληλα, ένα µεγάλο µέρος της καθηµερινής
λειτουργίας του διδακτικού του προσωπικού διεκπεραιώνεται µε διαδικασίες
τηλεργασίας µέσω σύγχρονων τεχνολογιών (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, forum
στα οποία συµµετέχουν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές, συνδιασκέψεις µέσω Η/Υ
µε φωνή και βίντεο, Fax, τηλέφωνο κλπ.).
Η «φυσική» παρουσία των διδασκόντων στο χώρο εκπαίδευσης (στην περιοχή,
δηλαδή, στην οποία διαµένουν οι φοιτητές) γίνεται µόνο 5 φορές το χρόνο (για 4
ώρες κάθε φορά), κατά τις οποίες διενεργούνται οι Οµαδικές Συµβουλευτικές
Συναντήσεις και, επιπλέον, 2 φορές το χρόνο για τη διενέργεια των τελικών και
των επαναληπτικών εξετάσεων. Η

επικοινωνία µε τους φοιτητές (για παροχή

συµβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης στη µελέτη του εκπαιδευτικού
υλικού, επίλυση αποριών σχετικών µε το εκπαιδευτικό υλικό, αποστολή των
εργασιών των φοιτητών και των απαντήσεων των διδασκόντων και συζήτηση για

21
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θέµατα που αφορούν στις σπουδές) πραγµατοποιείται κυρίως µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και, δευτερευόντως, µέσω τηλεφώνου και δι’ αλληλογραφίας.

ΕΥΡΩΠΗ
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
Το eWorkKurVi αποτελεί πρόγραµµα για την κατάρτιση και ανάπτυξη και
πραγµατοποιείται

στη

Φιλανδία

στην

περιοχή

Pirkanmaa.

Η

ιδέα

του

προγράµµατος είναι η παρουσίαση του υπάρχοντος αποκεντρωµένου δικτύου της
επιχείρησης / τηλεργασίας στον τοµέα της πραγµατογνωµοσύνης για την εύκολη
πρόσβαση των SME’ s καθώς και του δηµοσίου φορέα. Το πρόγραµµα
εφαρµόζεται µε τη συνεργασία του πανεπιστήµιου Tampere Institute for
Extension Studies και του Northern Pirkanmaa Institute of Education και
χρησιµεύει στη

συγκέντρωση

την περιφερειακής, εθνικής και

διεθνούς

εµπειρίας.
Το πρόγραµµα eTuulos είναι ένα πρόγραµµα το οποίο χρηµατοδοτείται από το
ΕΚΤ. Ο στόχος του προγράµµατος είναι η εκπαίδευση κατοίκων στο δήµο Tuulos
σε τεχνολογίες Πληροφορικής. Με την υποστήριξη αυτού του προγράµµατος, οι
κάτοικοι

του δήµου,

θα µπορέσουν να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους στις

τεχνολογίες πληροφορικής σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις απαιτήσεις τους. Το
πιλοτικό αυτό έργο παρέχει την ευκαιρία της έναρξης της ανάπτυξης της
τηλεργασίας.
Η επέκταση της τηλεργασίας στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες της Φιλανδίας, άρχισε
στις αρχές του 2001 και παρέχει την κατάρτιση και τις απαραίτητες πληροφορίες
στους

εργαζόµενους

στις

κυβερνητικές

αντιπροσωπείες

καθώς

και

στις

επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των παραπάνω, δηµιουργήθηκε µια οργάνωση για τον
έλεγχο και την αξιολόγηση της προόδου και τα αποτελέσµατα της τηλεργασίας. Ο
προγραµµατισµός και οι δραστηριότητες κατάρτισης πραγµατοποιήθηκαν το 2001
και η εφαρµογή άρχισε το 2002. Το πρόγραµµα θα αξιολογήσει επίσης την
παρούσα κατάσταση της τηλεργασίας στους κυβερνητικούς φορείς της Φιλανδίας.
Μέσω του προγράµµατος θα ξεκινήσει επίσης µία γενική συζήτηση για τα πιθανά
αποτελέσµατα της τηλεργασίας στην τοπική οικονοµία και την περιφερειακή
πολιτική.
∆ΑΝΙΑ
Αυτή η περίπτωση παρουσιάζει ένα παράδειγµα µιας παραγωγικής ΜΜΕ που
µετεξελίχθηκε από µια παραδοσιακή οργάνωση σε µια "δικτυωµένη" οργάνωση. Η
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παραγωγή έχει γίνει outsourcing και ελεύθεροι επαγγελµατίες που εργάζονται από
το σπίτι έχουν αναλάβει το σχεδιασµό, την κατασκευή και την περιστασιακή
υποστήριξη. Τα προϊόντα διανέµονται παγκοσµίως µέσω ενός δικτύου πωλήσεων,
περίπου 30 αντιπροσώπων. Αποτέλεσµα αυτής της αλλαγής ήταν η άµεση αύξηση
του συνολικού κύκλου εργασιών και της παραγωγικότητας.
Η περίπτωση της Densen23 επιλέχθηκε επειδή αποτελεί ένα παράδειγµα πολύ
µικρών ΜΜΕ που «απογειώθηκαν» από ένα επίπεδο καθαρά ερασιτεχνικό, µε
εφαλτήριο την ύπαρξη καινοτόµων ιδεών που βασίστηκαν σε διαφορετικές
σχεδιαστικές ιδέες από την επικρατούσα πρακτική στο χώρο του ήχου. Η Densen
είναι µια πολύ µικρή εταιρία, µε

µόνο τέσσερα άτοµα που απασχολούνται στα

κεντρικά της γραφεία στο Esbjerg, στη ∆ανία, ένα άτοµο πωλήσεων στο Ηνωµένο
Βασίλειο και 3-4 ελεύθεροι επαγγελµατίες που ζουν σε άλλες τοποθεσίες της
∆ανίας. Ολόκληρη η κατασκευή γίνεται outsourcing στην εταιρία BB-Elektronic,
Horsens.
Η ιστορία της επιχείρησης είναι αρκετά επεξηγηµατική. Οι δραστηριότητες
ξεκίνησαν

το 1988 µε στόχευση στην αγορά των χόµπι (ερασιτεχνικών

ηλεκτρονικών συσκευών) από ένα διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης. Τα επόµενα
5 έτη η εταιρία άρχισε να συγκεκριµενοποιεί σχεδιαστικές ιδέες που την
διαφοροποιούσαν από τον ανταγωνισµό. Η εταιρία Densen άρχισε το 1992 να
δηµιουργεί

σηµαντικά

«προϊόντα»

και

το

1993

η

δραστηριότητα

έγινε

επαγγελµατική µε πλήρες ωράριο εργασίας. Από το 1993 µέχρι το τέλος του
1998, η παραγωγή µετακινήθηκε από το αρχικό διαµέρισµα σε ένα χώρο
παραγωγής 1000 τ.µ., ενώ ο αριθµός υπαλλήλων αυξήθηκε σε 15.
Οι σχεδιαστές µισθώνονται µε βάση την εργασία που θα υλοποιήσουν µε µια
αρχική συµφωνία για το κόστος. Εάν το υπολογισµένο κόστος αποδειχθεί
ανεπαρκές για την ολοκλήρωση του έργου, η σύµβαση αναπροσαρµόζεται όπως
απαιτείται.
Οι συνεργαζόµενοι ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι ουσιαστικά τηλεργαζόµενοι που
ζουν σε διαφορετικές τοποθεσίες και που απασχολούνται ανάλογα µε τις ανάγκες
της επιχείρησης.
Οι επαφές µε τους διανοµείς πραγµατοποιούνται τυπικά στις διεθνείς εκθέσεις
εξοπλισµού ήχου και υπάρχουν αυτήν την περίοδο αντιπρόσωποι σε τουλάχιστον
30 χώρες.. Οι διανοµείς είναι σχετικά µικρές επιχειρήσεις που πωλούν high-end
εξοπλισµό ήχου στην κλίµακα 4.000 - 25.000 € για µια συνολική εγκατάσταση.

23

Densen Audio Technologies, Randersvej 28, 6700 Esbjerg, Denmark [http://www.densen.dk/]
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Το

Σεπτέµβριο του 1998, ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου πρότεινε η

παραγωγή να γίνει outsourcing και οι παραγωγικές δυνάµεις της εταιρίας να
στραφούν στις πωλήσεις και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Η Densen υιοθέτησε την πρόταση και ενήργησε ανάλογα. Η αναδιοργάνωση
πραγµατοποιήθηκε σχεδόν «σε µία νύχτα» και κατά συνέπεια ο κύκλος εργασιών
και το κέρδος αυξήθηκαν γρήγορα (κατά 50%) το 1999. Οι προσδοκίες και οι
αναλύσεις για την εξέλιξη της εταιρίας είναι ότι η αύξηση θα συνεχιστεί και ότι ο
κύκλος εργασιών θα εξελιχθεί ανάλογα.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το THINK (Towards Handicap Integration Negotiating Knowledge) είναι
ένα ερευνητικό έργο, µε προσωρινή βάση την Πορτογαλία, που χρησιµοποιεί τις
Νέες Τεχνολογίες και άλλες σύγχρονες µεθόδους, ώστε να ανακαλύψει τις
ικανότητές ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι αυτοί οι
άνθρωποι να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Το THINK αποτελεί ένα
πρωτοποριακό πρόγραµµα στην οµαδική τηλεργασία, αφού έχει προωθήσει
επιτυχώς στην αγορά εργασίας 20 άτοµα µε εξειδίκευση στην κατασκευή
ιστοσελίδων, τις µεταφράσεις και τα γραφικά. Η κοινοπραξία αυτή έχει ως στόχο
την επέκταση και σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία και οι Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ
όλες οι µελέτες δείχνουν ότι και η Βόρεια Ευρώπη είναι έτοιµη να ενταχθεί σε
αυτό το εγχείρηµα.
Το

πρόγραµµα

Flexwork24

είναι

ένα

διεθνές

πρόγραµµα

το

οποίο

χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε., και ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2001, µε στόχο
την παραγωγή µεθοδολογιών και προϊόντων, τα οποία θα βοηθούσαν τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες και αγροτικές
περιοχές στην εφαρµογή ευέλικτων µορφών εργασίας.
Μέσω του προγράµµατος θα παραχθούν:
•

Παρουσιάσεις σεµιναρίων και διασκέψεων στα περιφερειακά συµβούλια

•

Εγχειρίδιο της ευέλικτης εργασίας - λύσεις µε σκοπό να υπερνικήσουν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές
περιοχές

24

Πρόγραµµα Flexwork, [http:// www.flexwork.eu.com/]
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•

Οδηγοί για την ευέλικτη εργασία -καθορισµός της εφαρµογής των
διάφορων µορφών ευέλικτης απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της
εργασίας κατ οίκον, της κινητής εργασίας (mobile working) της δικτύωσης
των µικρών επιχειρήσεων και τα κέντρα τηλεργασίας,

•

Ένας

οδηγός

για

την

ανάπτυξη

όλων

των

τύπων

υποδοµών

για

ευρυζωνικές και κινητές τηλεπικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των
συµβουλών από τους τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.
Αυτός

ο

οδηγός

αποδεικνύει

πώς

οι

µακρινές

περιοχές

έχουν

χρησιµοποιήσει επιτυχώς τα µέσα της περιφερειακής ανάπτυξης, σε
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Πρόγραµµα TELESCOPE - Τηλεργασία και ΜΜΕ
Το Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) υλοποιεί το πρόγραµµα TELESKOP
από τον Ιανουάριο του 1998, µε την υποστήριξη από το North-Rhine Westphalian
EU-Programme ADAPT. Το TELESKOP προέρχεται από το έργο "Erschließung des
Telearbeitspotentials durch Sensibilisierung von KMU und Kooperation bei der
Entwicklung

von

Weiterbildungsprofilen

für

die

Entscheider"

(Χρήση

των

δυνατοτήτων της τηλεργασίας µέσω της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ και
συνεργασίας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προφίλ για τους λήπτες αποφάσεων).
Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η υποστήριξη των διευθυντών των
µικροµεσαίων

επιχειρήσεων

που

επιθυµούσαν

να

εισαγάγουν

πρακτικές

τηλεργασίας στις καθηµερινές εργασιακές πρακτικές τους. Το πρόγραµµα παρείχε
υποστήριξη στον προγραµµατισµό, την προετοιµασία και την εκτέλεση της
εργασίας µέσω ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και την
απαιτούµενη κατάρτιση.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Το Πανεπιστήµιο των Highlands και Islands ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες των πιο απόµακρων και ορεινών όγκων της Μεγάλης Βρετανίας,
εξοπλίστηκε µε ψηφιακή τεχνολογία και διαθέτει ένα δίκτυο συνεργασίας µεγάλης
εµβέλειας. Το Πανεπιστήµιο των Highlands και Islands είναι στην ουσία ένα
"εικονικό" Πανεπιστήµιο. Στη Σκοτία, τα Πανεπιστήµια και τα Κολέγια έχουν
επενδύσει στην εκπαίδευση σε θέµατα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
Εκατοντάδες µαθητών δεν «παρακολουθούν» τα µαθήµατα στο χώρο του
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Πανεπιστηµίου, αλλά πραγµατοποιούν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές σε ανοιχτή
σύνδεση και επικοινωνία από διαφορετικά µέρη της Μεγάλης Βρετανίας. Παρόµοιο
είναι και το παράδειγµα του Open University (Ανοιχτό Πανεπιστήµιο) στην
Γλασκόβη, το οποίο παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Οικονοµικά σε
«εικονικό» περιβάλλον.
Το Telecroft βρίσκεται στο Unst, το βορειότερο νησί του συµπλέγµατος των
Shetland Islands και καλύπτει µία τεράστια περιοχή της σκοτσέζικης υπαίθρου.
Στόχος του είναι η εκπαίδευση των κατοίκων αυτής της περιοχής, ούτως ώστε να
αναβαθµιστεί το βιοτικό επίπεδό τους. Το Unst απέχει περίπου 200 µίλια από το
Aberdeen της Σκοτίας και περίπου 500 µίλια από το Λονδίνο.
Το τηλεφωνικό κέντρο

στο Caithness της Σκοτίας

εξυπηρετεί ανάγκες της

British Telecommunications σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρώπη. Αρχικά
απασχολούσε προσωπικό 20 ατόµων, αλλά σήµερα απασχολεί πάνω από 200
άτοµα λόγω της ραγδαίας ανάπτυξής του. Μάλιστα στα σχέδια επέκτασης της
εταιρείας είναι και η συνεργασία του κέντρου µε τη BTNET και τη BTMOBILE
(Βρετανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών).
ΙΤΑΛΙΑ
Το Alteretto25, µια µικρή πόλη κοντά στο Τορίνο, βρίσκεται σε ύψος 850 µέτρων
και περιβάλλεται από βουνά τα οποία καλύπτονται από πυκνή βλάστηση. Τα
τελευταία χρόνια, ο πληθυσµός της περιοχής άρχισε να µειώνεται. Η πλειοψηφία
των κατοίκων άφησε την περιοχή για λόγους αναζήτησης εργασίας στις µεγάλες
πόλεις της Ιταλίας ή σε άλλα µέρη εκτός Ιταλίας.
Το πρόγραµµα για να µετατραπεί το Alteretto στο πρώτο Glocal χωριό της Ιταλίας
είχε ως σκοπό την προσέλκυση του πληθυσµού της πόλης που ήταν στα πρόθυρα
της εγκατάλειψης. Ειδικότερα, ο στόχος ήταν η αναζωογόνηση του µεσαιωνικού
τµήµατος της πόλης και η ανάδειξη του σε κέντρο µιας περιβαλλοντικά ενήµερης
κοινότητας,

η

οποία

θα

χρησιµοποιεί

νέες

τεχνολογίες

και

προηγµένες

τηλεπικοινωνίες για να διατηρήσει τις επαφές µε όλο τον κόσµο.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράµµατος είναι:
•

Η χρήση ΤΠΕ για να επιτρέψει στους κατοίκους του Alteretto να
εφαρµόσουν τα επαγγέλµατά τους µέσω τηλεργασίας.

25

Alteretto: Πρώτο Χωριό Glocal Της Ιταλίας, C. Ciacia, P. Di Nicola, 2002

http://www.sitonline.org/
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•

Η προµήθεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού για την υποστηρίξει
της κατάρτισης σε ΤΠΕ.

•

Η χρήση των περιβαλλοντικών και οικολογικών πόρων της περιοχής για
την

προώθηση

της

ενεργειακής

παραγωγής,

του

τουρισµού,

του

αθλητισµού και της υγείας.
Το τηλεχωριό ASIAGO26 είναι µια επιχείρηση που χρηµατοδοτείται τόσο από τον
Ιδιωτικό όσο και από το ∆ηµόσιο Τοµέα. Η επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει ένα
κέντρο τηλεργασίας στην επαρχία Vicenza, µια περιοχή µε ένα από τα
χαµηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ιταλία, στην οποία όµως η κοινωνική,
οικονοµική και περιβαλλοντική κατάσταση είναι πολύ άσχηµη. Λόγω της έντονης
µετανάστευσης, η τοπική αρχή αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία κέντρο
τηλεργασίας και να προµηθευτεί τις εγκαταστάσεις υποστήριξης και κατάρτισης
για τους επιχειρηµατίες
Από το 1999 η επιχείρηση έχει δηµιουργήσει:
•

Ένα κέντρο τηλεργασίας µε τις εγκαταστάσεις του ανοικτές στο κοινό. Το
κέντρο προσφέρει εκπαιδευτικά µαθήµατα για τις επιχειρήσεις και τα
άτοµα, δίνοντας έµφαση στον τουρισµό και σε υπηρεσίες όπως οι
µεταφράσεις και η συνεδρίαση µέσω video.

•

Ένα call center, το οποίο ευθύνεται για την διαχείριση των πελατών για τις
επιχειρήσεις και τις δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν συµβληθεί µε το call
center, για την υποστήριξη πελατών και τηλεφωνικών πωλήσεων και για
τηλεαγορά.

Αν και έχει µόνο λίγο χρόνο λειτουργίας, το τηλεχωριό έχει κερδίσει ήδη την
προσοχή πελατών, κάνοντας συµβάσεις µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις.
ΓΑΛΛΙΑ
Το TELERGOS ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1990 ως εταιρεία τηλε-παροχής
υπηρεσιών, µε κύριο αντικείµενο την τηλε-δακτυλογράφηση και τις αποζηµιώσεις
για ασφαλιστικές εταιρείες. Ένα παράρτηµα της εταιρείας ιδρύθηκε στην Αγγλία
το 1994. Ο χαρακτήρας και η δοµή ήταν συγκεντρωτικός, µε τα κεντρικά γραφεία
να βρίσκονται στο Παρίσι και αρκετά κέντρα τηλεργασίας διάσπαρτα στην
ύπαιθρο στην ανατολική και νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς και στη βόρεια Αγγλία.
26

Τηλεχωριό ASIAGO, C. Ciacia, P. Di Nicola, 2002 [http://www.sitonline.org/
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Το 1995, το συνολικό εργατικό δυναµικό ήταν περίπου

100 άτοµα και το

συνολικό εισόδηµα έφθανε τα 23 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα. Το 1996
προστέθηκαν άλλες δύο υπηρεσίες για τις ανάγκες της αγοράς: conference
transcription και back office outsourcing (οικονοµική κάλυψη και κατοχύρωση)
για ασφαλιστικές εταιρείες και brokers (µεσίτες). Το 50% του εισοδήµατος της
εταιρείας προέρχεται από τη λειτουργία αυτών των νέων υπηρεσιών ενώ το 35%
προέρχεται από τα κέντρα τηλεργασίας.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Η τηλεργασία στην IBM της Αυστρίας έχει µια µεγάλη ιστορία. Από τη δεκαετία
του '80, τα µέλη του προσωπικού της τεχνικής υποστήριξης και οι υπάλληλοι του
κέντρου Η/Υ άρχισαν να διασυνδέονται µε τους κεντρικούς υπολογιστές της
εταιρίας από αποµακρυσµένα τερµατικά ή Η/Υ στο σπίτι. Όλες οι δραστηριότητες
µπορούσαν να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά µέσα από αυτές τις νέες θέσεις
εργασίας.
Στην αρχή του 1994, η διοίκηση της ΙΒΜ Αυστρίας αποφάσισε να αρχίσει ένα
πιλοτικό πρόγραµµα µε τα µέλη του προσωπικού του τοµέα πωλήσεων. Η
υψηλότερη κινητικότητα και η ανεξαρτησία των υπαλλήλων θα οδηγούσε στην
αύξηση της παραγωγικότητας και στη µεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών .
Από το Νοέµβριο του 1994 µέχρι το τέλος του 1995, 26 υπάλληλοι της IBM
Αυστρίας συµµετείχαν σε ένα πιλοτικό πρόγραµµα τηλεργασίας.
Σε γενικές γραµµές, για το προσωπικό που συµµετείχε στο πιλοτικό έργο δεν
απαιτήθηκε ιδιαίτερη πρόσθετη ενθάρρυνση. Ειδικότερα, τρεις διαφορετικοί
παράγοντες παρακίνησης µπορούν να προσδιοριστούν:
•

Η

προσµονή

της

αυξανόµενης

κινητικότητας

και

της

ευελιξίας

που

ενισχύθηκαν από την αφαίρεση της απαίτησης για εργασία στο γραφείο καθώς
και από την ευκαιρία να δοµηθεί ευκολότερα ο ελεύθερος χρόνος.
•

Η ευκαιρία να συµφιλιωθούν οι οικογενειακές ανάγκες - που αφορούν κυρίως
στην εκπαίδευση των παιδιών - µε τις εργασιακές ή άλλες απαιτήσεις.

•

Η επιθυµία να αναληφθούν µεµονωµένες στοιχειώδεις εργασίες µε έναν
αυτορυθµιζόµενο, ανενόχλητο και συγκεντρωµένο τρόπο.

Επιπλέον, µερικοί υπάλληλοι ήλπισαν ότι η τηλεργασία θα επέφερε µείωση στο
φόρτο εργασίας, τον οποίο θεώρησαν αρκετά υψηλό, καθώς επίσης και µείωση
των ωρών εργασίας. Υποστήριξαν ότι οι ανθρώπινοι πόροι µέσα στην επιχείρηση
βρίσκονταν όλο και περισσότερο κάτω από πίεση.
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Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση αυτής της περίπτωσης ήταν εξαιρετικά θετική
τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζόµενους, ενώ θεωρήθηκε ότι η
εφαρµογή πρακτικών τηλεργασίας ήταν απολύτως εφικτή µε βάση τα υπάρχοντα
τεχνολογικά πρότυπα.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε προηγούµενες αναφορές, η τηλεργασία αποτελεί µια ευέλικτη µορφή
οργάνωσης της εργασίας µέσω της χρήσης των τεχνολογιών και πληροφορικής.
Όπως αποτυπώνεται στο σύνολο των ερευνών πεδίου, η διάδοση και η εφαρµογή
της

είναι ιδιαίτερα περιορισµένες στην Ελλάδα. Παράλληλα, δεν έχουν

πραγµατοποιηθεί

µέχρι

σήµερα

οργανωµένες

προσπάθειες

προώθησης

της

τηλεργασίας, παρά το γεγονός ότι το θέµα έχει απασχολήσει σε σηµαντικό βαθµό
τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και την ίδια την πολιτεία.
Η τηλεργασία µπορεί να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο για τους
εργαζόµενους, όσο και για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον.
Η τηλεργασία στην περίπτωση της Ελλάδας, θα µπορούσε να έχει θετικές
προοπτικές ανάπτυξης, λόγω της γεωγραφίας και της µορφολογίας της χώρας,
εντούτοις η διάδοση και υιοθέτησή της προσκρούει σε προβλήµατα που
σχετίζονται µε το επίπεδο διείσδυσης νέων τεχνολογιών, τον επιχειρησιακό
σχεδιασµό και η λειτουργία των επιχειρήσεων, το κοινωνικό πλαίσιο εργασίας, και
την έλλειψη ενθάρρυνσης και προαγωγής των εφαρµογών τηλεργασίας από το
κράτος, µέσω κατάλληλων θεσµικών ρυθµίσεων.
Η Ελλάδα σήµερα έχει υιοθετήσει κάποιες µορφές εναλλακτικής απασχόλησης και
τηλεργασίας που σχετίζονται κατά βάση µε την εξέλιξη και συνέχιση κάποιων
παραδοσιακών εργασιακών πρακτικών (εργασία στο σπίτι, νοµαδική τηλεργασία).
Η εξέλιξη της τηλεργασίας σε στη χώρα µας αναµένεται ότι θα ακολουθήσει το
παράδειγµα των ευρωπαϊκών χωρών και τις γενικότερες τάσεις, µε πιο αργούς
βέβαια ρυθµούς. Οι βασικοί λόγοι για την ενδυνάµωση αυτής της τάσης είναι οι
εξελίξεις στην τεχνολογία, οι ανταγωνιστικές προοπτικές των εταιρειών για
εναλλακτικές µορφές εργασίας µε µικρότερο κόστος και οι νέες ευκαιρίες
απασχόλησης

που

παρουσιάζονται

στο

εργατικό

δυναµικό

για

ένα

πιο

ισορροπηµένο µοντέλο διαβίωσης ανάµεσα στην εργασιακή και την προσωπική
ζωή.
H τηλεργασία αναµένεται ότι θα υποστηρίξει ενεργά την διατήρηση κάποιων
θέσεων

εργασίας

στις

ελληνικές

επιχειρήσεις,

µέσω

της

µείωσης

του

λειτουργικού κόστους και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα,
αναµένεται ότι θα επέλθει µια µεταβολή στην πυκνότητα συγκέντρωσης του
εργατικού δυναµικού από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια.
Οι τοµείς της οικονοµίας στην Ελλάδα που αναµένεται ότι θα χρησιµοποιήσουν
τηλεργασιακές πρακτικές σε µεγαλύτερο βαθµό είναι κυρίως οι υπηρεσίες
παροχής υπηρεσιών, ο χρηµατοπιστωτικός (ασφαλιστικός) τοµέας, οι εταιρείες
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Πληροφορικής

και

Τηλεπικοινωνιών,

ο

οικονοµικός

κλάδος

(λογιστές,

φοροτεχνικοί κλπ.), ενώ δε θα πρέπει να εξαιρεθούν και κάποιοι κλάδοι όπως η
εκπαίδευση και οι ιατρική.
Παράλληλα, αναµένεται ότι θα ενισχυθεί η τάση προς την τηλεργασία σε σχέση
µε τα επαγγέλµατα υποστήριξης εργασιών γραφείου όπως δακτυλογράφοι,
µεταφραστές,

γραφίστες

κλπ.

∆εδοµένου

ότι

οι

δραστηριότητες

αυτές

αναλαµβάνονται από ελεύθερους επαγγελµατίες, η εξάπλωση τηλεργατικών
δραστηριοτήτων σε αυτούς τους κλάδους και τα οικονοµικά οφέλη που δύναται
να προκύψουν για τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις πιθανό να οδηγήσουν
την έξοδο των εργαζοµένων από τα παραδοσιακά εργασιακά σχήµατα προς πιο
ευέλικτους τρόπους

εργασίας. Την ίδια στιγµή, είναι δυνατόν να ενταχθούν σε

τέτοιες δραστηριότητες , άτοµα που σήµερα είναι

µη ενεργά στην αγορά

εργασίας.
Η επέκταση των πρακτικών outsourcing στην Ελλάδα θα λειτουργήσει επίσης
θετικά για την εξέλιξη της τηλεργασίας και την απορρόφηση επιπλέον εργασιακού
δυναµικού στην αγορά εργασίας και την υιοθέτηση ευέλικτων τρόπων εργασίας.
Μια µορφή παροχής τηλεργασίας, που αναµένεται, δεδοµένων των οικονοµικών
και κοινωνικών συνθηκών ότι µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά στην
Ελλάδα,

είναι η δηµιουργία κέντρων τηλευπηρεσιών, στα οποία µπορούν να

ενταχθούν και τα κέντρα τηλεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µια οµάδα
επαγγελµατιών θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα κέντρο από το οποίο θα
παρέχει την εργασία της σε εταιρίες, δουλεύοντας από µια κοινή έδρα που δεν θα
συµπίπτει µε την έδρα της εταιρίας στην οποία µπορεί να ανήκει ο καθένας.
Εναλλακτικά, παρόµοια κέντρα µπορούν να παρέχουν δύο ή περισσότερες
συναφείς υπηρεσίες, από τους ίδιους επαγγελµατίες σε διαφορετικές επιχειρήσεις.
Οι εργασίες αυτές

θα παρέχονται µε σύµβαση υπηρεσιών ή έργου (τέτοιες

υπηρεσίες θα µπορούσαν να είναι µεταφράσεις, χρηµατοοικονοµικές, νοµικές κ.α
υπηρεσίες). Πρόκειται ουσιαστικά για µια σύνθεση των µοντέλων από τηλέ- σπίτια
και τηλέ- υπηρεσίες που πιθανότατα να

εξαπλωθούν στην Ελλάδα στο άµεσο

µέλλον (Οµάδα έργου, 2002).
Η υιοθέτηση και η προώθηση πολιτικών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών,
την καταπολέµηση του αποκλεισµού από την εργασία και την ενσωµάτωση στον
εργασιακό χώρο ευπαθών κοινωνικών οµάδων και ειδικών οµάδων πληθυσµού,
είναι επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας υιοθέτησης στην Ελλάδα πρακτικών
τηλεργασίας.
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Πολλά από τα επαγγέλµατα που αναφέραµε στην παραπάνω ανάλυσή µας θα
µπορούσαν να ασκηθούν από γυναίκες µετανάστριες, κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις. Εµπόδιο σε αυτή την πρακτική αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο για την
τηλεργασία στην Ελλάδα, στο οποίο επικρατεί σύγχυση σχετικά µε τις µορφές
εργασίας που καλύπτονται από τον όρο τηλεργασία. Επιπροσθέτως, προβλήµατα
απορρέουν και από το πρόσφατο σχέδιο νόµου για την µετανάστευση, το οποίο
θέτει περιορισµούς για την άσκηση κάποιων µορφών τηλεργασίας.
Ένα άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε τις γυναίκες µετανάστριες είναι η εξοικείωσή
τους µε τις νέες τεχνολογίες, καθώς και το ζήτηµα της γνώσης ξένων γλωσσών.
Προτείνουµε ότι κατά το σχεδιασµό των θέσεων εργασίας

θα πρέπει να

αναφέρονται µε σαφήνεια τα κριτήρια που κάθε φορά πρέπει να πληρούνται για
την άσκηση κάθε µορφής τηλεργασίας, ανάλογα µε τον κλάδο της οικονοµίας
στον οποίον εφαρµόζεται. Με αυτόν το τρόπο, διευκολύνεται το έργο των
υπηρεσιών που καταγράφουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό και σχεδιάζουν
τις διαδικασίες µετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να αποτελεί το βασικό
εργαλείο στο πλαίσιο της άσκησης µιας µεταναστευτικής πολιτικής που βοηθά
στην κοινωνική ένταξη.
Επιπλέον, το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να εµποδίζει τη µονόπλευρη αλλαγή των
συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων, αλλαγή που συχνά αψηφά τις ανάγκες
τους και τους υποχρεώνει να εργασθούν κάτω από χειρότερες συνθήκες εργασίας
σε σχέση µε εκείνες των παραδοσιακών εργαζοµένων.
Επιτακτική είναι επίσης και η ανάγκη για επέκταση της νοµοθεσίας περί υγιεινής
και ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται και οι νέες µορφές εργασίας των
τηλεργαζοµένων όταν εργάζονται από το σπίτι.
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να προετοιµάσει τους µελλοντικούς
εργαζόµενους κατάλληλα στην νέα εργασιακή κουλτούρα. Αυτές οι αλλαγές
θεωρούνται

σηµαντικές

για

την

ανάπτυξη

της

ανταγωνιστικότητας

της

βιοµηχανίας στο άµεσο µέλλον.
Μια πρόταση θα ήταν να δηµιουργηθούν συµβουλευτικά κέντρα ώστε να µπορούν
οι επιχειρήσεις να κάνουν χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
πληροφόρησης σε θέµατα ευέλικτης εργασίας και τηλεργασίας, καθώς και το πως
θα µπορούσαν να απασχολήσουν µετανάστριες στην επιχείρησή τους για το
σκοπό αυτό.
Οι στατιστικές έρευνες για την λειτουργία της αγοράς εργασίας θα πρέπει να
περιλαµβάνουν ερωτήσεις αναφορικά µε την έκταση και το είδος της τηλεργασίας
που εφαρµόζεται καθώς και αναφορικά µε τα άτοµα που ασκούν µορφές
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τηλεργασίας. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να περιλαµβάνονται ερωτήσεις όπως ο
αριθµός των εργαζόµενων κατ’ οίκον ή των εν κινήσει εργαζοµένων.
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7. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
•

Αγορά εργασίας: Σχετικός όρος µε την εργασιακή προσφορά και ζήτηση

καθώς και µε τις παρεµφερείς διαδικασίες που εξηγούν τα επίπεδα αµοιβών
σχετικά µε την ποικιλότητα των επαγγελµάτων. Η µετακίνηση των εργαζοµένων
από επάγγελµα

σε επάγγελµα και από επιχείρηση σε επιχείρηση καθώς και οι

τάσεις µισθοδοσίας είναι όροι συνυφασµένοι µε την εξωτερική αγορά εργασίας,
στην οποία οι τιµές και οι αποφάσεις έχουν κριτήρια καθαρά οικονοµικά. Η
εσωτερική

αγορά

εργασίας

αναφέρεται

στις

αντίστοιχες

διαδικασίες

που

λαµβάνουν µέρος µέσα σε µία επιχείρηση.
•

Αλληλεπιδραστικότητα: Το χαρακτηριστικό εκείνο των συστηµάτων που

επιτρέπει τη δραστηριοποίηση του χρήση και την ανάδραση στις ενέργειές του.
∆ιαφοροποιεί για παράδειγµα την συµβατική τηλεόραση ή το ράδιο από τα
πολυµέσα και την τηλε-συνδιάσκεψη.
•

Αναπτυξιακά

προγράµµατα:

Ο

τρόπος

υλοποίησης

των

Κοινοτικών

Πλαισίων Στήριξης και συνεπώς των κεφαλαίων που προέρχονται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να είναι Λειτουργικό
Πρόγραµµα (OP) ή Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού (SPD). ∆είτε επίσης
"Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης"
•

Αντιπροσωπευτικότητα: Αναφερόµενοι στα συνδικάτα µιας εταιρείας, η

αντιπροσωπευτικότητα είναι η δυνατότητα της έκφρασης των ενδιαφερόντων των
εργαζοµένων σε ένα σύστηµα εργασιακών σχέσεων πάντα σε σχέση µε τους
εργαζόµενους και τους οργανισµούς αλλά και µε το πολιτικό σύστηµα που διέπει
τον οργανισµό.
•

Απασχόληση: Όρος ενδεικτικός της κατάστασης κατά την οποία ένα άτοµο

εκτελεί µια εργασία (είτε ως συµβασιούχος είτε ως αυτοαπασχολούµενος). Είναι
το αντίθετο της ανεργίας. Επίσης αναφέρεται συχνά και στη φύση της εργασίας,
συνεπώς καλύπτει και όρους όπως εργασία, επάγγελµα, ειδικότητα.
•

Αρχική σελίδα (Home page): Η σελίδα που παρουσιάζεται µε µορφή είτε

γραφικών είτε κειµένου στην οθόνη του υπολογιστή και από την οποία ο χρήστης
µπορεί να αρχίσει να εξερευνά τον κόσµο του Internet µε την χρήση των links
(συνδέσµων).
•

Αυτοαπασχόληση:

Όρος

που

χρησιµοποιείται

για

να

περιγράψει

την

εκτέλεση εργασίας κάτω από ένα ανεξάρτητο συµβόλαιο (σύµβαση) υπηρεσιών.
Εκτός από τις περιπτώσεις που ο αυτό-απασχολούµενος παρουσιάζει κάποια
χαρακτηριστικά υφισταµένου, η αυτό-απασχόληση δεν διέπεται από αρχές και
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κανόνες του εργατικού δικαίου αλλά από αυτούς που διέπουν τα συνηθισµένα
συµβόλαια ανταλλαγών (όπως µισθοδοσία, πρόσληψη κλπ) που χαρακτηρίζουν
την ισότητα των δύο πλευρών.
•

Βάση ∆εδοµένων: Οργανωµένα αρχεία που περιέχουν πληροφορίες του

ίδιου τύπου και σχετίζονται λογικά µεταξύ τους.
•

Βίντεο-τηλεδιάσκεψη:

Αλληλεπιδραστική

επικοινωνία

µε

την

χρήση

συσκευής βίντεο και ήχου µέσω των τηλεπικοινωνιακών γραµµών. Συνδυαστική
χρήση των πολυµέσων και του ISDN. Κατά το παρελθόν χρειάζονταν ειδικά
δωµάτια βίντεο-τηλεδιάσκεψης, αλλά σήµερα η διαδικασία πραγµατοποιείται και
µέσω του προσωπικού υπολογιστή.
•

Βιοµηχανικές εργασιακές σχέσεις: Σύνολο κανόνων, τυπικών και άτυπων,

σχετικών µε την σχέση απασχόλησης,

µεθόδων που ποικίλουν από τις

συλλογικές διαπραγµατεύσεις µέχρι και τη νοµοθεσία εφαρµογής των κανόνων,
αλληλεπιδρουσών

πλευρών

(εργοδότες,

συνδικάτα),

και

διαδικασιών

που

οδηγούν άλλοτε στην συνεργασία και άλλοτε στην φιλονικία.
•

Γνώση: Οργανωµένη πληροφορία, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να

παραχθούν νέες έννοιες και να γενικευθούν νέα στοιχεία.
•

Γραφείο γειτονιάς: Ένας τύπος κέντρου τηλεργασίας, που συχνά βρίσκεται

σε µία κατοικηµένη περιοχή και στο οποίο µπορούν να εργάζονται εργαζόµενοι
από διάφορες εταιρείες και αυτό απασχολούµενοι εργαζόµενοι, χρησιµοποιώντας
κοινό

εξοπλισµό

ιδρύονται

από

και

διευκολύνσεις.

εµπορικές

εταιρείες,

Συνήθως

τέτοιου

είδους

δηµόσιες

διευθύνσεις

ή

επιχειρήσεις
οργανισµούς

κοινοτήτων.
•

∆ηµιουργία επαγγέλµατος - εργασίας: ∆εδοµένου ότι η έννοια είναι στενά

συνδεδεµένη µε την οικονοµική πολιτική αυτόµατα η ερµηνεία της περιορίζεται.
Γενικά πάντως είναι κατανοητή σαν το σύνολο εκείνο των παραµέτρων που
στοχεύουν να υποστηρίξουν την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.
•

∆ιαπραγµατεύσεις:

Φάση

κατά

την

διαδικασία

των

συλλογικών

διαπραγµατεύσεων κατά την οποία οι δύο πλευρές που παίρνουν µέρος
αντιτίθενται υποστηρίζοντας η κάθε µία τις θέσεις της και ψάχνουν για έναν
αποδεκτό συµβιβασµό για να φτάσουν σε συµφωνία.
•

∆ιασυνδεσιµότητα: Η ικανότητα του να συνδέει κανείς εξοπλισµό που

ουσιαστικά προέρχεται από διαφορετικούς κατασκευαστές.
•

∆ιεύθυνση: Μια µοναδική ακολουθία χαρακτήρων που χρησιµοποιείται για

τον προσδιορισµό ενός υπολογιστή που στέλνει ή λαµβάνει πληροφορίες.
Αποτελεί επίσης µια τοποθεσία στη µνήµη.
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•

∆ίκτυο: Ένα σύνολο από συνδεδεµένους υπολογιστές που µπορούν να

ανταλλάξουν δεδοµένα µεταξύ τους, αφού µοιράζονται τις πηγές και τα λογισµικά
τους.

Τα

δίκτυα

επιτρέπουν

στους

ανθρώπους

να

επικοινωνούν

και

να

συνεργάζονται. Επίσης δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον να παρακολουθεί και να
ελέγχει τη δουλειά ενός υπολογιστή µέσα από άλλον υπολογιστή. Συνήθως
κατηγοριοποιούνται σαν LAN (τοπικά), WAN (ευρύτερης περιοχής) και MAN
(δίκτυα πόλεων).
•

∆ίκτυο - κορµός: ∆ίκτυο που συνδέει κανάλια επικοινωνίας υψηλών

ταχυτήτων, συχνά µε τη χρήση οπτικών ινών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το πιο
γνωστό δίκτυο - κορµός είναι το ∆ίκτυο του Εθνικού Επιστηµονικού Ιδρύµατος
(National Science Foundation's NSFnet), το οποίο αποτελεί τον κύριο δίκτυο του
Internet. Το αντίστοιχο αγγλικό είναι το Janet.
•

∆ορυφορικά γραφεία: Πρόκειται για έναν τύπο παραρτηµάτων γραφείων

µιας κεντρικής επιχείρησης. Η επιλογή της τοποθεσίας των γραφείων δεν
συναρτάται άµεσα από τους πελάτες ή τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά κυρίως
συνδέεται µε άλλους παράγοντες (πχ ύπαρξη φτηνών εργατικών χεριών). Τα
δορυφορικά γραφεία είναι συνδεδεµένα µε τα κεντρικά µε ICT. Σε πολλές
περιπτώσεις οι εργαζόµενοι υπάγονται λειτουργικά στην δοµή των κεντρικών
γραφείων, η οποία βέβαια είναι αποκεντρωµένη και λειτουργεί αυτόνοµα. Ο
τηλεργαζόµενος είναι ένας κανονικός εργαζόµενος της εταιρείας.
•

Εικονική πραγµατικότητα: Η προσοµοίωση

αληθινών

ή φανταστικών

περιβαλλόντων µε την χρήση των υπολογιστών.
•

Εικονική εταιρεία: Ένας εµπορικός οργανισµός που δεν λειτουργεί έχοντας

φυσική βάση. Το προσωπικό της εταιρείας αυτής δεν βρίσκεται γεωγραφικά
κοντά, αλλά αντίθετα επικοινωνεί µε την χρήση των νέων τεχνολογιών.
•

Μια εικονική εταιρεία µπορεί να συνδυάσει πηγές από διαφορετικές τοποθεσίες

και να λειτουργήσει βάσει ποικίλων µορφών συµβάσεων και µάλιστα ακόµα και
για µικρό χρονικό διάστηµα. Έτσι η εικονική εταιρεία δίνει την εντύπωση ότι
απασχολεί πολλά άτοµα ενώ στην ουσία απασχολεί πολύ λίγα ή ακόµα και
καθόλου.
•

Εικονικό γραφείο: Η χρήση των νέων τεχνολογιών που αντικαθιστά το

συµβατικό γραφείο. Ο όρος ακόµα αναφέρεται στα κέντρα τηλεργασίας που
προσφέρουν γραµµατειακή ή τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσίες στους
τηλεργαζόµενους ή στις εικονικές εταιρείες.
•

Εικονικός: Είναι ένας όρος µε διαφορετική ερµηνεία ανά πεδίο στο οποίο

χρησιµοποιείται και δηλώνει ότι ένα σύστηµα ή µία δοµή µπορεί να συµπεριφερθεί
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και διαφορετικά από αυτό που είναι προκαθορισµένο. Έτσι η εικονική µνήµη είναι
εκείνος ο τύπος µνήµης που µπορεί να προσοµοιωθεί στο σκληρό δίσκο.
•

Εναλλακτική τηλεργασία: Η εργασία που συντελείται µερικώς από το σπίτι

και µερικώς από το παραδοσιακό γραφείο η από γραφείο που διαθέτει
δορυφορική

σύνδεση.

Η

εναλλακτική

τηλεργασία

προσφέρει

περισσότερες

ευκαιρίες στον τηλεργαζόµενο να έχει επαφή µε άλλους εργαζόµενους απ' ότι η
µορφή της πλήρους απασχόλησης (full-time) τηλεργασίας από το σπίτι.
•

Επάγγελµα:

Το

σύνολο

των

εργασιών-καθηκόντων

που

καλείται

ο

εργαζόµενος να εκτελέσει και τα οποία συνήθως ζητούνται από τον εργοδότη.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η αντικειµενική υποχρέωση του εργαζόµενου είναι η
δουλειά. Από την πλευρά της οργάνωσης της εργασίας ο όρος προσδιορίζεται ως
η θέση ή το εργασιακό πόστο το οποίο καλύπτεται από τον εκάστοτε εργαζόµενο
µέσα σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση.
•

Επεξεργαστής: Τµήµα µιας υπολογιστικής µονάδας, µέσω του οποίου γίνεται

η επεξεργασία των δεδοµένων.
•

Επικοινωνία δεδοµένων: Αποστολή και λήψη πληροφορίας.

•

Εργασία εκτός γραφείου: Το σπίτι του εργαζόµενου, γραφεία γειτονιάς ή

δορυφορικά γραφεία. Είναι συνώνυµη έκφραση για χώρους εργασίας µακριά από
το παραδοσιακό γραφείο. Ο όρος εδραιώθηκε από τη Γερµανική IBM.
•

Εργασία στο σπίτι / εκτός γραφείου: Η εργασία µε σύµβαση που λαµβάνει

χώρο στο σπίτι του εργαζόµενου (ή σε κάποιον άλλο εξοπλισµένο χώρο) και όχι
σε εγκαταστάσεις της εταιρείας του εργοδότη. Είναι µια σηµαντική µορφή
εργασίας αλλά και δύσκολη στην ανάλυσή της κυρίως όταν επιχειρούµε να
διακρίνουµε

τους

εργαζόµενους

µε

έδρα

το

σπίτι

που

όµως

είναι

αυτοαπασχολούµενοι και αυτούς που χρησιµοποιούν ως έδρα το σπίτι αλλά
ανήκουν σε κάποια εταιρεία.
•

Εργασιακή ευελιξία: Πρόκειται για την έκφραση που περιγράφει όλα εκείνα

τα στοιχεία των νοµικών αλλά και περί συµβάσεων και διακανονισµών θεµάτων
και

επιτρέπει

τον

όρο

εργασία

όχι

µε

την

αυστηρή

του

έννοια

αλλά

προσαρµοσµένο πάνω στην ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής. Υπάρχει µια
διάκριση ανάµεσα στην λειτουργική, την ποσοτική και την αριθµητική ευελιξία. Η
λειτουργική αναφέρεται στην ευχέρεια του εργοδότη να αλλάξει ή και να
συνδυάσει ακόµα δύο ή περισσότερους χώρους εργασίας για τον εργαζόµενο µε
σκοπό την πραγµατοποίηση διαφορετικών εργασιών ή την κάλυψη διαφορετικών
εργασιακών απαιτήσεων. Η αριθµητική ευελιξία αναφέρεται στο γεγονός κατά το
οποίο

ο

εργοδότης

προσαρµόζει

τις

ώρες

εργασίας

και

συνεπώς

τους
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αµειβόµενους εργαζόµενους για να συνδυάσει αλλαγές στο οργανόγραµµα της
επιχείρησης µε τις απαιτήσεις της παραγωγής.
•

Εργατικό δίκαιο: Πρόκειται για τον νοµικό κλάδο εκείνο που θέτει τους

όρους και διέπει τις εργασιακές σχέσεις, τις συνδικαλιστικές σχέσεις, και
επικαλείται την παρέµβαση της Πολιτείας σε περιπτώσεις που χρειάζεται να
προστατέψει εργαζόµενους πολίτες. Συχνά, ανάλογα µε το αντικείµενο, διακρίσεις
γίνονται µεταξύ της νοµοθεσίας για τα συνδικάτα και της νοµοθεσίας περί
κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας και του εργατικού δικαίου µε την στενή του
έννοια.
•

Εργατικό δυναµικό: Μία από τις δεσπόζουσες οικονοµικές παραµέτρους. Σε

κάθε χώρα το εργατικό δυναµικό αποτελείται από όλα τα άτοµα που είναι σε θέση
να εκτελέσουν οικονοµική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό περιλαµβάνει και
αυτούς που ψάχνουν για εργασία και που είναι προσωρινά άνεργοι.
•

Εργοδότης:

Το

άτοµο,

που

έχοντας

µια

οικονοµική

δραστηριότητα,

προσλαµβάνει έναν η περισσότερους υπαλλήλους µε συµβάσεις εργασίας,
προωθώντας έτσι τις εργασιακές σχέσεις. Γενικότερα, ο εργοδότης αποτελεί το
ένα από τα δύο µέρη σε µια σχέση απασχόλησης.
•

Εταιρική συµφωνία: Η συλλογική συµφωνία που επιτυγχάνεται σε επίπεδο

µιας εταιρείας ανάµεσα στον εργοδότη ή στους φορείς που τον εκπροσωπούν και
στους

εκπροσώπους

των

εργαζοµένων

(συµβούλια,

ενώσεις,

συνδικάτα,

επιτροπές) ή σε περιφερειακά συνδικάτα. Η εταιρική συµφωνία καλύπτει κυρίως
θέµατα όπως: αποδοχές, στελέχωση του προσωπικού και προοπτικές εξέλιξης,
εργασιακές συνθήκες, δικαιώµατα πληροφόρησης και παρακολούθησης της
πολιτικής της εταιρίας. Πρόσφατα έχουν προωθηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις
σχετικά µε αυτό το θέµα, υποστηρίζοντας µερικές φορές ότι η συλλογική
συµφωνία σε κάποιο τοµέα µπορεί να αλλοιώσει την συλλογική συµφωνία σε
κάποιον άλλο τοµέα της επιχείρησης και τις περισσότερες φορές υπερισχύει ή µία
από τις δύο.
•

Εφαρµογή: Λογισµικό (software) το οποίο παράγει εξωτερική εργασία, σε

αντίθεση µε το λογισµικό (software) συστήµατος που λειτουργεί εσωτερικά στο
σύστηµα του υπολογιστή.
•

Ευέλικτη εργασία: Ο όρος αυτός έχει να κάνει κυρίως µε τον χρόνο και τον

τρόπο εργασίας. Αναλυτικότερα αν θα είναι µερική ή ολική απασχόληση, αν αυτή
γίνεται βάσει σύµβασης, ή βάσει προσωρινού συµβολαίου κλπ. Τα χρονικά
περιθώρια της ευέλικτης εργασίας ξεκινούν από ώρες (ηµερησίως) και εκτείνονται
µέχρι και µήνες (µηνιαίως) και χρόνια (ανά χρόνο). Βέβαια πρέπει τα ωράρια της
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ευέλικτης εργασίας να συµβαδίζουν µε τον νόµο, σε ότι τουλάχιστον αφορά το
minimum και το maximum ηµερησίως. Με άλλα λόγια η ευέλικτη εργασία είναι η
ελαστική εργασία. Τυπικά παραδείγµατα ελαστικής εργασίας είναι οι υπερωρίες
και οι υπερεργασία. Γενικά η ευέλικτη εργασία δίνει µια πρωτοβουλία να εργαστεί
και να αποδώσει όσες και όποιες ώρες θέλει αυτός (ανά ηµέρα, µήνα, χρόνο),
επισηµαίνοντας όµως ότι το σύνολο των ωρών θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα
αντίστοιχα νοµικά διατάγµατα.
•

Κατανεµηµένη τηλεργασία: Η

αποκέντρωση

δραστηριοτήτων

από

τα

κεντρικά γραφεία στα σπίτια, τα κέντρα τηλεργασίας και τα τηλεχωριά.
•

Κέντρα τηλεργασίας (Telecentres): Πρόκειται για καλά οργανωµένους

χώρους υπό την µορφή γραφείων (που προσφέρουν δηλαδή τις υπηρεσίες που
θα πρόσφερε ένα γραφείο). Οι χώροι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε
από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών είτε από υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας,
που όµως ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς εργασίας. Τα κέντρα τηλεργασίας
διαφέρουν από τα γραφεία στα εξής. Αφενός µπορεί να βρίσκονται πολύ πιο
κοντά (στην ίδια γειτονιά) στον εργαζόµενο από άποψης απόστασης από ότι τα
γραφεία της εταιρείας. Αφετέρου οι χώροι των κέντρων τηλεργασίας είναι
ανοιχτοί χρησιµοποιούνται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Καταργείται ο όρος
της «ιδιοκτησίας» του συγκεκριµένου χώρου των παραδοσιακών γραφείων και
όλοι δουλεύουν παντού.
•

Κέντρα

υπηρεσίες

τηλε-υπηρεσιών:
τους

βάσει

Αυτόνοµες

τεχνολογιών

της

εταιρείες,

που

Πληροφορικής

προσφέρουν
(όπως

τις

εισαγωγή

δεδοµένων, λογιστικά, έρευνα κλπ.) στους πελάτες τους. Αλλιώτικα, µία
εναλλακτική µορφή κέντρων τηλεργασίας και τηλεχωριών.
•

Κινητή (Νοµαδική) τηλεργασία: Το µοντέλο της εργασίας που σχετίζεται µε

τους εργαζόµενους εκείνους οι οποίοι αναγκάζονται λόγω της φύσης της εργασίας
τους να ταξιδεύουν και συνεπώς τόπος εργασίας τους είναι αυτός που τυχαίνει να
βρίσκονται.

Αυτή

η

κατηγορία

περιέχει

συνήθως

πωλητές

και

τεχνικούς

επιδιορθώσεων και service.
•

Κοινοτικές πρωτοβουλίες:Πρόκειται για προγράµµατα ενίσχυσης ή δράσεων

που έχουν δηµιουργηθεί για να συµπληρώνουν τις δραστηριότητες των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων σε συγκεκριµένες προβληµατικές περιοχές. Οι κοινοτικές
πρωτοβουλίες καταρτίζονται από την Επιτροπή. Ο συντονισµός και υλοποίησή
τους αποτελεί αρµοδιότητα του κράτους-µέλους. Απορροφούν 5,35% του
προϋπολογισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Κάθε πρωτοβουλία χρηµατοδοτείται
µόνο από ένα Ταµείο.
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•

Η κοινοτική πρωτοβουλία Interreg III προάγει τη διασυνοριακή, διεθνική
και διαπεριφερειακή συνεργασία, δηλαδή τη δηµιουργία κοινοπραξιών
εκτός συνόρων µε σκοπό την ενθάρρυνση µιας ισορροπηµένης ανάπτυξης
πολυπεριφερειακών περιοχών (µε τη χρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ).

•

Η κοινοτική πρωτοβουλία Urban II επικεντρώνεται στην υποστήριξη
καινοτόµων στρατηγικών για την αναγέννηση πόλεων και στερηµένων
αστικών περιοχών (µε τη χρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ).

•

Η κοινοτική πρωτοβουλία Leader+ έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή όσους
δραστηριοποιούνται σε αγροτικές κοινότητες και οικονοµίες ώστε να
αναζητήσουν νέες τοπικές στρατηγικές για αειφόρο ανάπτυξη (µε τη
χρηµατοδότηση του Τµήµατος προσανατολισµού του ΕΓΤΠΕ).

•

Η κοινοτική πρωτοβουλία Equal έχει ως σκοπό την εξάλειψη των
παραγόντων που οδηγούν σε ανισότητες και διακρίσεις στο χώρο εργασίας
(µε τη χρηµατοδότηση του ΕΚΤ).

•

Κοινωνία της Πληροφορίας: Η κοινωνία στην οποία η οικονοµική και

πολιτιστική ζωή εξαρτώνται σε µεγάλο µέρος τους από την Πληροφορική και τις
τεχνολογίες επικοινωνίας.
•

Κοινωνική ασφάλιση: Πρόκειται για µια ιδέα πολιτικού περιεχοµένου και του

«συστήµατος» εν γένει, η οποία εµπεριέχει την αρχή του να µην µπορούν οι
πολίτες να κάνουν ότι θέλουν, ώστε να υπάρχει αρµονική συµβίωση τους και
προστασία των πολιτικών τους δικαιωµάτων. Αυτή η ελευθερία από το «θέλω»
αποτελεί µέρος των στόχων της Πολιτείας, η οποία προσφέρει και εγγυήσεις γι'
αυτήν, ασφαλίζεται οικονοµικά µε την φορολόγηση, µέσα από την διαδικασία της
παροχής αγαθών και υπηρεσιών σε οποιονδήποτε από τους πολίτες την έχει
ανάγκη. Αρχικά ο όρος χρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία (1930) και στη
συνέχεια ενσωµατώθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά νοµικά συστήµατα.
•

Κόστος εργασίας: Ο όρος που δείχνει το σύνολο των οικονοµικών χρεών και

που δεν περιλαµβάνει µόνο την µισθοδοσία αλλά και άλλες οικονοµικές,
κοινωνικές και ασφαλιστικές δαπάνες, που προέρχονται από τον παράγοντα
εργασία σε µία επιχείρηση (ακόµα και σε δηµόσιους κλάδους).
•

Κωδικός: Συνδυασµός χαρακτήρων είναι γνωστός µόνο στον κάτοχο κάποιου

«λογαριασµού»

και

επιτρέπει

την

πρόσβαση

σε

προστατευόµενα

δίκτυα,

συστήµατα η αρχεία.
•

Λογισµικό: Προγράµµατα υπολογιστών. Τµήµατα των συστηµάτων της

Πληροφορικής που εµπεριέχουν πληροφορίες για την λειτουργία του εξοπλισµού
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(hardware). Συχνά φαίνεται να αναφέρονται σε προγράµµατα και σε µέσα από τα
οποία δέχονται παροχές.
•

Μνήµη: Ηλεκτρονικό κύκλωµα, το οποίο αποθηκεύει υλικό, προσωρινά (Read

Only

Memory/ROM)

ή

όσο

υπάρχει

ενέργεια

σε

αυτό

(Random

Access

Memory/RAM).
•

Οικιακή εργασία: Εργασία ή οποία εκτελείται µέσα σε µια κοινότητα

οικογενειακού

τύπου,

ώστε

να

εξυπηρετήσει

ανάγκες

των

µελών

της

συγκεκριµένης κοινότητας.
•

Οµάδα εργασίας: Η οµάδα των ατόµων που επικοινωνούν για να φέρουν σε

πέρας µια εργασία / έργο, µε κοινή χρήση υπολογιστικών προγραµµάτων.
•

Οµαδική

εργασία:

Εργασία

που

πραγµατοποιείται

από

εργαζόµενους

τοποθετηµένους σε οµάδες ή πληρώµατα και αµείβεται µε αντίστοιχα συστήµατα
πληρωµής, για παράδειγµα µε την παραγωγή έργου. Σε ευρύτερα πλαίσια ο όρος
χρησιµοποιείται για να περιγράψει εργασία που πραγµατοποιείται µε µορφή
αυτόνοµων εργασιακών οµάδων.
•

Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web, WWW): Το δίκτυο αρχείων και

φακέλων στο Internet, που συνδέονται µέσω υπερκειµένου και συνδέσµων και
που διευκολύνει τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση και να «εξερευνήσουν»
το Internet. Είναι το αποτέλεσµα του λογισµικού που δηµιούργησε η CERN, το
ατοµικό ερευνητικό κέντρο της Γενεύης. Ο παγκόσµιος ιστός αποτελεί το
ταχύτερα εξελισσόµενο κανάλι χρήσης του Internet.
•

Πληροφορία: Οργανωµένα δεδοµένα που είναι σηµαντικά και προσδίδουν

ουσία και νόηµα.
•

Πληροφοριακά συστήµατα: Λογισµικό και εξοπλισµός υπολογιστών και

άλλων επικοινωνιακών µέσων, που χρησιµοποιούνται περισσότερο για την
παροχή πληροφοριών παρά για άλλες λειτουργίες, όπως για παράδειγµα σαν
µηχανήµατα ελέγχου. Συχνά γίνεται χρήση του όρου προς αντικατάσταση του
αντίστοιχου της "Τεχνολογίας της Πληροφορικής".
•

Πολυµέσα (Multimedia):

Η

παρουσίαση

πληροφορίας

που

συνδυάζει

διάφορες µορφές υλικού (κείµενα, εικόνες, ήχος, video κλπ.). Μπορεί να
διανεµηθεί µε πολλούς τρόπους - σε δισκέτα, µέσω της τηλεόρασης ή µε
υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος µε τηλεπικοινωνιακό κανάλι.
•

Πόροι: Μονάδες του συστήµατος που χρησιµοποιούνται από τον κεντρικό

επεξεργαστή, ειδικότερα: η αποθήκευση, η µνήµη, και τα κανάλια εισαγωγής και
εξαγωγής δεδοµένων, καθώς και συσκευές όπως εκτυπωτές. Συχνά η έννοια
αναφέρεται σε αρχεία και λογισµικό.
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•

Πρόσβαση:

Η

προσέγγιση,

επικοινωνία

ή

αλληλεπίδραση

µε

µια

αποµακρυσµένη πηγή.
•

Προσωρινή απασχόληση: Σχέση απασχόλησης οι όροι της οποίας είναι

προκαθορισµένοι και συµφωνηµένοι από τις δύο πλευρές, µε αναφορά σε
ακριβείς ηµεροµηνίες ή σε συγκεκριµένα γεγονότα (για παράδειγµα η επιστροφή
στην εργασία ενός εργαζοµένου που ήταν άρρωστος και είχε αντικατασταθεί
προσωρινά από έναν άλλο εργαζόµενο).
•

Προσωπικός Υπολογιστής (PC - Personal Computer): Ένας µικρός

υπολογιστής, γενικά συµβατός µε µικροϋπολογιστές της IBM, που µπορεί να
δικτυωθεί µε άλλους υπολογιστές και συστήµατα.
•

Σταθµός εργασίας: Ο υπολογιστής ή το τερµατικό. Επίσης ένα γραφείο, µία

καρέκλα ή λοιπός εξοπλισµός µε την βοήθεια του οποίου εργάζεται κάποιος.
•

Στρατηγική της Λισσαβόνας: Για να αντιµετωπίσει τους µεγαλύτερους

ανταγωνιστές της, η ΕΕ χρειάζεται µια σύγχρονη και αποτελεσµατική οικονοµία.
Στη σύνοδο της Λισσαβόνας, το Μάιο του 2000, οι ηγέτες των κρατών-µελών της
ΕΕ όρισαν έναν νέο στόχο: να καταστεί, µέσα σε µια δεκαετία, "η πιο
ανταγωνιστική και η πιο δυναµική βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία του κόσµου,
ικανή για µια βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη συνοδευόµενη από µια ποσοτική και
ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή."
•

Σύµβαση

απασχόλησης

(ατοµική):

Σύµφωνα

µε

την

θεωρία

περί

συµβάσεων, µια εργασιακή σχέση ολοκληρώνεται όταν υπογραφεί σύµβαση
µεταξύ του εργοδότη και του εργαζόµενου, γνωστή και ως ατοµική σύµβαση
εργασίας.
Σύµφωνα µε µια αντίθετη θεωρία, τη µη-συµβασιακή, µόνο το γεγονός εκτέλεσης
της εργασίας που δεν αµφισβητείται από τον εργοδότη είναι αρκετό για να οριστεί
η εργασιακή σχέση.
•

Συλλογική διαπραγµάτευση: Είναι µια αρχή που εστιάζεται κυρίως στις

συλλογικές δραστηριότητες και εµπεριέχει ένα ευρύ φάσµα διαπραγµατεύσεων
µεταξύ των εργατικών συλλόγων - συνδικάτων και των εργοδοτών, µε στόχο την
ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων.
Πρέπει να ερµηνευθεί όχι µόνο ως µια συνολική προσπάθεια για την επίτευξη ή τη
διαχείριση µιας συµφωνίας, αλλά ως ένα σύνολο κανόνων, πρακτική, διαδικασιών
και αγώνων που καθιστούν τις διαπραγµατεύσεις σύστηµα.
Η συλλογική διαπραγµάτευση µπορεί να αναλυθεί είτε µε βάση το περιεχόµενό
της είτε µε βάση τη σχέση µε άλλους ρυθµιστικούς φορείς.
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•

Συλλογική συµφωνία: Συµφωνία που κλείνεται µεταξύ ενός εργατικού

συνδικάτου

και

ενός

εργοδότη

ή

συνδέσµου

εργοδοτών,

µε

σκοπό

να

προσδιοριστεί το περιεχόµενο των ατοµικών συµβολαίων απασχόλησης και να
διευθετηθούν οι σχέσεις µεταξύ των δύο πλευρών.
•

Σύλλογος Εργοδοτών: Οργανισµός που δηµιουργείται από εργοδότες για το

συντονισµό των οικονοµικών και πολιτικών τους ενδιαφερόντων. Υπάρχουν
πολλοί τέτοιοι οργανισµοί και ποικίλουν ανάλογα µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας
(δηµόσιο ή ιδιωτικό), το µέγεθος των εταιρειών-µελών, και τους τοµείς:
βιοµηχανία, υπηρεσίες, παραγωγή, γεωργία, εµπόριο κλπ.
•

Συµµετοχή: Η έννοια του να συµπεριλαµβάνει κανείς άτοµα στην λήψη

αποφάσεων σχετικές µε την οικονοµία, την κοινωνική και την πολιτική ζωή. Με
την ευρύτερη έννοια παίρνει την µορφή αυτοδιαχείρισης των εργαζοµένων ή
αυτόνοµης λήψης αποφάσεων.
•

Συνδικάτο: Πρόκειται για τον οργανισµό αυτό που θεσπίστηκε ώστε να

υπεραµύνεται

των

οικονοµικών

και

κοινωνικών

ενδιαφερόντων

των

εργαζοµένων. Η πρώτη µορφή έκανε την εµφάνισή της στην Μ. Βρετανία τον 19ο
αιώνα και λίγο αργότερα στις Ηνωµένες Πολιτείες και είχε σαν σκοπό να
διευθετήσει τις εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά είδη σωµατείων. Μερικά απ'
αυτά είναι τα σωµατεία που σχηµατίζονται βάσει του επαγγέλµατος και τα διατµηµατικά συνδικάτα κυρίως για managers και διευθυντικό προσωπικό. Επίσης
υπάρχουν τα συνδικάτα που κατηγοριοποιούν τα µέλη τους βάσει της οικονοµικής
τους δραστηριότητας και τέλος υπάρχουν συνδικάτα που λειτουργούν µε βάση
την γεωγραφική περιοχή και δεν λαµβάνουν υπόψη τους τις άλλες παραµέτρους.
Μια πιο σύγχρονη µορφή που δηµιουργήθηκε στην Ιαπωνία µετά τον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο είναι τα συνδικάτα που οργανώνονται µε βάση την ίδια την
εταιρεία στην οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι. Επαναλαµβάνουµε εδώ ότι αυτές
είναι οι πιο γνωστές µορφές συνδικάτων, καθώς υπάρχουν και άλλες που όµως
δεν αναφέρονται εδώ.
•

Συνεισφορές της κοινωνικής ασφάλισης: Συνεισφορές που πληρώνονται

και από τους εργαζόµενους και από τους εργοδότες σε οργανισµούς ασφάλισης,
µε σκοπό την τήρηση κάποιων αρχών ασφάλειας και προστασίας. Ο εργαζόµενος
πληρώνει καθορισµένο ποσοστό από το µισθό του (µε την µορφή κρατήσεων).
Υπάρχουν

υποχρεωτικές

συνεισφορές

(που

πληρώνονται

από

όλους

τους

εργαζόµενους ως υποχρεωτική ασφάλιση) και εθελοντικές µορφές συνεισφορών
(για παράδειγµα όταν ο εργαζόµενος αποσύρεται ή παραιτείται κλπ). Επίσης
υπάρχουν και συνεισφορές-υποχρεώσεις περισσότερο δεοντολογικές, οι οποίες
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ενώ δεν εξοφλούνται τυπικά, ουσιαστικά πραγµατοποιούνται. Τέτοιες είναι η
στρατιωτική θητεία, η αρρώστια, η εγκυµοσύνη, η µητρότητα κ.ά.).
•

Τεχνολογία της Πληροφορικής: Εξοπλισµός και λογισµικό υπολογιστών

που χρησιµοποιείται για να αυτοµατοποιήσει και να βελτιώσει τις γραµµατειακές,
διοικητικές και διαχειριστικές λειτουργίες στους οργανισµούς.
•

Τηλε-εµπόριο - Ηλεκτρονικό εµπόριο: Η χρήση της τηλεµατικής για να

αυξήσει ή να προβάλλει ένα ή περισσότερα στοιχεία των εµπορικών σχέσεων.
•

Τηλεµάθηση: Μια µορφή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, βασισµένη στις

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
•

Τηλε-οµαδικότητα:

Ο

όρος

αναφέρεται

στην

τηλεργασία,

αλλά

χαρακτηρίζεται από την δόµηση µιας σταθερής οµάδας, που συνεργάζεται για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
•

Τηλε(µατικές) πόλεις: Ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες έχουν δηλώσει το

ενδιαφέρον τους για να κάνουν χρήση τηλεµατικών εφαρµογών και τεχνολογιών
της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
•

Τηλεµατική:

Η

σύγκλιση

στην

χρήση

υπολογιστών

και

τεχνολογιών

επικοινωνίας, δηλ. η χρήση τηλεφώνου ή ράδιο συνδεδεµένου µε τον υπολογιστή
και η χρήση των υπολογιστών για να σταλούν µηνύµατα µέσω τηλεφώνου ή
συσκευών ράδιο. Ο όρος χρησιµοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και ιδιαίτερα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•

Τηλε-µετακίνηση: Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος στις Ηνωµένες

Πολιτείες

και

αναφέρεται

προτιµήθηκε

στον

τύπο

από

της

τον

όρο

τηλεργασίας

τηλεργασία.
µε

χρήση

Πιο

συγκεκριµένα,

τηλεπικοινωνιακών

συστηµάτων, που αντικαθιστά την καθηµερινή µετακίνηση στο γραφείο.
•

Τηλεπικοινωνίες: Η αποστολή και λήψη πληροφοριών - µε την ταυτόχρονη

υποστήριξη

ηλεκτρονικών

σηµάτων

µεταξύ

αποµακρυσµένων

µεταξύ

τους

συστηµάτων.
•

Τηλεργάζοµαι: Η χρήση της τηλεµατικής που επιτρέπει στα άτοµα να

εργάζονται µακριά από γραφεία ή εργοστάσια.
•

Τηλεργασία: Η εργασία που πραγµατοποιείται µε βάση τοποθεσία που

βρίσκεται εκτός του παραδοσιακού χώρου εργασίας και χρησιµοποιεί την χρήση
των

νέων

τεχνολογιών.

Ο

τηλεργαζόµενος

µπορεί

να

είναι

εργαζόµενος

(συµβασιούχος) ή αυτό-απασχολούµενος εργαζόµενος. Η "τηλεργασία" είναι ένας
όρος που χρησιµοποιείται κυρίως στην Ευρώπη υπό την έννοια ότι η εργασία
γίνεται µε έδρα το σπίτι και όχι το παραδοσιακό γραφείο (ο αντίστοιχος όρος
telecommuting είναι πιο διαδεδοµένος στις Ηνωµένες Πολιτείες).
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•

Τηλεργασία εκτός γραφείου: Μεταφορά εργασίας µακριά από µία περιοχή,

πόλη ή χώρα µε σκοπό τα µειωθούν τα έξοδα σε αυτές τις περιοχές.
•

Τηλεσυνεργασία: Είναι η συνεργασία των ανθρώπων, που παρόλο που

βρίσκονται γεωγραφικά µακριά, συνεργάζονται ανταλλάσσοντας πληροφορίες µε
την βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.
•

Τηλεχωριά (Telecottages): Τα Telecottages είναι µια µορφή κέντρων

τηλεργασίας

που

όµως

είναι

συνήθως

εγκατεστηµένα

σε

άγονες

και

αποµακρυσµένες περιοχές. Πρόκειται για ξύλινες καλύβες η µικρά σπίτια, τα
οποία είναι εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας, που
απαρτίζουν µικρά χωριά. Η συγκεκριµένη µορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της
στην Σκανδιναβία. Η εξάπλωσή τους από τις αρχές του 1980 µέχρι σήµερα
υπήρξε ραγδαία µε αποτέλεσµα σήµερα να υπάρχουν περί τα 500 telecottages σε
όλη την Ευρώπη. Τα telecottages µπορεί να είναι εγκατεστηµένα σε παλιά
σχολεία, αγροικίες ή άλλα κτίρια της υπαίθρου. Ευρύτερος σκοπός τους είναι να
ενδυναµώσουν την κατά τόπους οικονοµία µε το να:
α) εκπαιδεύσουν τους κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών στην τηλεργασία και
στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής
β) απορροφήσουν την νεολαία των περιοχών αυτών στην αγορά εργασίας
γ) και τέλος να δώσουν την ευκαιρία στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και
τοπικούς οργανισµούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξοπλισµό υψηλότερων
τεχνολογικών προδιαγραφών.
•

Τηλεχωριό:

Μία

κοινότητα

που

ενδιαφέρεται

ιδιαίτερα

για

τους

τηλεργαζόµενους και που τα σπίτια είναι εξοπλισµένα µε τις νέες τεχνολογίες. Το
τηλεχωριό αποτελεί µια ελκυστική ιδέα συνήθως για συγκεκριµένους τύπους
αυτόνοµων εργαζοµένων που επιθυµούν να συνδυάσουν τον τρόπο ζωής της
υπαίθρου µε την άριστη πρόσβαση στα δίκτυα της οικονοµίας.
•

Τοπικό ∆ίκτυο Υπολογιστών (LAN - Local Area Network): Πρόκειται για

δίκτυο επικοινωνιών µε µεσαίες και υψηλές ταχύτητες και το οποίο περιορίζεται
σε ένα δωµάτιο, όροφο ή κτίριο. Τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών λειτουργούν
συχνά και µεταξύ µερικών γειτονικών κτιρίων.
•

ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Συνήθως αναγνωρίζεται ο

όρος όπως είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ICT).
•

Τρίτη χώρα: Αυτή η φράση σηµαίνει απλά χώρα που δεν είναι κράτος-µέλος

της ΕΕ. Η έννοια είναι σαφέστερη όταν χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των σχέσεων
µεταξύ δύο κρατών-µελών της ΕΕ (όχι µεταξύ Κοινοτικών θεσµών και κράτους-
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µέλους) και άλλη χώρα -στην κυριολεξία τρίτη χώρα- που είναι εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

Υπερκείµενο (hypertext): Μία δοµή αρχείων η οποία επιτρέπει στον χρήστη

να κινηθεί από το ένα αρχείο στο άλλο χωρίς γραµµική και σειριακή ακολουθία.
Τυπικά τα υπερκείµενα (links) ενεργοποιούνται όταν κανείς πατήσει µε το ποντίκι
(mouse) πάνω σε µία λέξη, µία φράση ή µία εικόνα.
•

Φυλλοµετρητής (Browser): Λογισµικό που επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει

σελίδες του Παγκοσµίου Ιστού. Οι browsers χρησιµοποιούν διεπαφές είτε µε
γραφικά είτε µε κείµενο. Παραδείγµατα των πρώτων είναι ο Microsoft Explorer και
ο Netscape Navigator. Ο πιο γνωστός browser κειµένου είναι το Lynx.
•

Χρήστης:

Ο

οιοσδήποτε

χρησιµοποιεί

τις

νέες

τεχνολογίες

ή

τα

τηλεπικοινωνιακά συστήµατα.
•

CD-ROM: Compact Disc/Read-Only Memory. Είναι τo CD που χρησιµοποιείται

κυρίως για µεταφορά δεδοµένων, αλλά και ήχου στην Κεντρική Μνήµη. Τα CDROM µπορούν να αποθηκεύσουν µέχρι και 660 megabytes πληροφοριών
καθιστώντας τα χρήσιµα για µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων ή για εφαρµογές
πολυµέσων.
•

EDI: Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων. Ένας τύπος e-mail στον οποίο οι

τύποι και οι δοµές του µηνύµατος ορίζονται επισήµως µορφής και συνήθως
συνδέονται µε εµπόριο. Μηνύµατα EDI είναι για παράδειγµα τα τιµολόγια ή τα
δελτία αποστολής.
•

E-mail: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μηνύµατα που στέλνονται από άνθρωπο

σε άνθρωπο µέσω των υπολογιστών. Χρησιµοποιείται ο όρος και σαν ρήµα όταν
στέλνουµε τέτοια µηνύµατα.
•

Hardware: Εξοπλισµός. Τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και µηχανικά τµήµατα

των συστηµάτων της Πληροφορικής.
•

Internet: Ένα διηπειρωτικό δίκτυο αποτελούµενο από επιµέρους δίκτυα που

αρχικά

είχαν

στρατιωτικούς

ή

ακαδηµαϊκούς

σκοπούς,

αλλά

σήµερα

χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο για εµπορικές και ιδιωτικές επικοινωνίες
και συναλλαγές. Εργαλείο επίσης κατάλληλο για την αποστολή ηλεκτρονικών
µηνυµάτων.
•

ISDN: Integrated Services Digital Network. Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστηµα

ικανότατο να εκπέµπει δεδοµένα πολύ πιο γρήγορα από τα συµβατικά αναλογικά
τηλεφωνικά συστήµατα και χωρίς την βοήθεια των modem.
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•

ISO

(International

Standardisation

Organisation)

-

∆ιεθνής

Οργανισµός Τυποποίησης: Ένας οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών µε σκοπό
την τήρηση τεχνικών προδιαγραφών, εκτός αυτών που καλύπτει η ITU-T.
•

Management: Είναι το σύνολο των λειτουργιών και των διαδικασιών εκείνων

µέσω των οποίων η εξουσία του εργοδότη και γενικότερα οι δραστηριότητες του
στην διεύθυνση και λειτουργία µιας επιχείρησης ασκείται. Είναι λοιπόν λογικό να
είναι το σηµείο αντιπαλότητας στις εργασιακές σχέσεις των συνδικάτων και της
διεύθυνσης. Το συµµετοχικό µοντέλο των εργασιακών σχέσεων προβλέπει την
παρουσία εργαζοµένων-εκπροσώπων σε εναλλασσόµενη βάση, που θα έχουν
συµµετοχή στις δραστηριότητες και τα προνόµια του management (διαχείρισης)
της εταιρείας.
•

Modem: Συντοµογραφία του Modulator Demodulator. Η συσκευή που

µετατρέπει ένα αναλογικό σήµα σε ψηφιακό µε την χρήση µια συµβατικής
τηλεφωνικής γραµµής, στέλνοντας ψηφιακό σήµα στον δέκτη.
•

On-line: Η ενεργός σύνδεση µε ένα δίκτυο, συνήθως WAN (ευρύτερης

περιοχής), ή µε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή. Οι on-line Βάσεις ∆εδοµένων
αποθηκεύονται σε αποµακρυσµένα υπολογιστικά συστήµατα που έχουν πρόσβαση
στο δίκτυο.
•

Windows: Το εύχρηστο λογισµικό µε εφαρµογή στους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές σχεδιασµένο από την Microsoft.
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Τηλεργαζόµενοι κατ’ οίκον ανά χώρα % επί του συνόλου
των εργαζοµένων
Χώρες

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Μεγ. Βρετανία
Μέσος όρος
Ε.Ε.

Κατ’ οίκον
τηλεργαζόµενοι
(διαρκώς
εναλλασσόµενη
εργασία)
(2.0)
2.2
2.6
4.7
(2.2)
1.6
(2.1)
(0.5)
(0.8)
(0.9)
9.0
(0.5)
(0.3)
(5.3)
2.4

Κατ’ οίκον
τηλεργαζόµενοι
(συµπληρωµατική
εργασία)

Σύνολο
κατ’οίκον

(4.7)
5.3
15.1
11.0
(2.3)
6.3
(3.9)
(5.5)
(1.7)
(2.4)
11.6
(1.1)
(2.0)
(9.5)
8.5

6.7
7.5
17.7
15.7
4.4
7.9
6.0
6.0
2.5
3.3
20.6
1.6
2.3
14.9
10.9

2.1

5.3

7.4

Πηγή: SIBIS, General Population Survey, 2002.
Βάση=Εργαζόµενοι (Ν=5,901), ποσοστά σταθµισµένα.
Οι µέσοι όροι της ΕΕ είναι σταθµισµένοι σύµφωνα µε τον πληθυσµό των
15 χωρών.
Σηµείωση: Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν περιορισµένη ισχύ του αποτελέσµατος λόγω
χαµηλού αριθµού απαντήσεων στη συγκεκριµένη ερώτηση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδιαφέρον εργαζοµένων για τηλεργασία (%)
Χώρες

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Μ. Βρετανία
Μέσος όρος
Ε.Ε.

Ενδιαφέρον
για
µόνιµη κατ’
οίκον
τηλεργασία
45.2
43.7
39.1
44.4
28.7
41.8
35.7
50.8
45.4
40.6
44.2
22.9
41.7
43.3
41.5

Ενδιαφέρον
για
εναλλασσόµε
νη κατ’
οίκον
τηλεργασία
59.8
53.0
54.1
66.0
37.1
58.1
40.5
57.7
50.2
56.1
68.5
24.8
45.6
60.6
55.7

40.1

51.5

Ενδιαφέρον για
εργασία σε
κέντρα
τηλεργασίας

Γενικό
σύνολο

53.9
68.8
66.2
56.6
43.0
61.1
50.0
54.7
59.2
64.7
64.1
34.7
46.1
45.6
54.9

66.7
73.1
74.6
68.3
51.1
71.9
50.8
66.3
66.8
73.7
63.0
38.4
58.5
61.8
60.1

54.5

62.7

Πηγή: SIBIS, General Population Survey, 2002. Βάση=Εργαζόµενοι
(Ν=5,901),ποσοστά σταθµισµένα. Οι µέσοι όροι της ΕΕ είναι σταθµισµένοι σύµφωνα µε
τον πληθυσµό των 15 χωρών.

Πίνακας 3: Ποσοστό τηλεργαζόµενων γυναικών ως προς το σύνολο
των τηλεργαζοµένων (συµπεριλαµβάνεται και η συµπληρωµατική
τηλεργασία)
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Ισπανία
Σουηδία
Μεγ. Βρετανία
Ε.Ε. 10
Πηγή: ECaTT, Final Report 2000

23,0
22,2
7,1
23,8
8,7
6,3
31,8
18,2
29,7
35,6
24,9
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Εφαρµογή τηλεργασίας από επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα
Κλάδος
Εξυπηρέτηση πελατών
Πωλήσεις
∆ακτυλογράφηση/ επεξεργασία
κειµένου
Ανάπτυξη λογισµικού
Λογιστική
-Χρηµατο-οικονοµικά
Εκπαίδευση - HRM
∆ηµιουργικές δραστηριότητες

Ποσοστό (%) επί του συνόλου του δείγµατος
18
6
9
68
8
19
38

Πηγή: EMERGENCE European Employer Survey, 2000. Βάση: Έρευνα σε δείγµα
4,657 επιχειρήσεων µε >50 υπαλλήλους στην ΕΕ και Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία.

Πίνακας 5 : Κατανοµή Κλάδου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά Φύλο (2002)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ,
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ν
%
Ν
%
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
7
5,1
10
12,7
ΓΛΩΣΣΕΣ,ΙΣΤΟΡΙΑ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,
18
13,0
14
17,7
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
2
1,4
5
6,3
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5
3,6
1
1,3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
20
14,5
19
24,1
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
8
5,8
4
5,1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3
2,2
4
5,1
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
8
5,8
4
5,1
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
26
18,8
6
7,6
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
5
3,6
1
1,3
ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΛΙΕΙΑ
7
5,1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
4
2,9
3
3,8
ΆΛΛΟ
25
18,1
8
10,1

Ν=217
ΣΥΝΟΛΟ
Ν
%
17
7,8
32

14,7

7
6
39
12
7
12
32
6
7
7
33

3,2
2,8
18,0
5,5
3,2
5,5
14,7
2,8
3,2
3,2
15,2

Πίνακας 6 : Κατανοµή Φοίτησης σε Τεχνική ή Επαγγελµατική Σχολή κατά
Φύλο (2002)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ,
Ν=1040
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΕΠΑΓ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ
Ν
%
Ν
%
Ν
%
ΝΑΙ
362
46,6
104
39,4
466
44,8
ΌΧΙ
414
53,4
160
60,6
574
55,2
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Πίνακας 7 : Κατανοµή ∆ιάρκειας Τεχνικών ή Επαγγελµατικών Σπουδών
κατά Φύλο (2002)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ,
Ν=460
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Ν
%
Ν
%
Ν
%
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 1 ΧΡΟΝΟ
24
6,8
9
8,6
33
7,2
1 ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ
51
14,4 11 10,5 62 13,5
2 ΧΡΟΝΙΑ Ή & ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
280 78,9 85
81
365 79,3
Πίνακας 8 : Απασχολούµενες Γυναίκες Ξένης Υπηκοότητας κατά Φύλο και
κλάδο Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (2004, ∆΄ Τρίµηνο)

Μονοψήφιες κατ οικονοµικής δραστηριότητας

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΞΕΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ και ΚΛΑ∆Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 2004 ∆' ΤΡΙΜΗΝΟ
Οµάδες ηλικιών

Α. Γεωργία, κτηνοτροφία,
θήρα και δασοκοµία
Β. Αλιεία
Γ. Ορυχεία και λατοµεία
∆. Μεταποιητικές βιοµηχανίες
Ε. Παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος φυσικού αερίου και
νερού
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό
εµπόριο, επισκευή
αυτοκίνητων, οχ
Η. Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Θ. Μεταφορές αποθήκευση και
επικοινωνίες
Ι. Ενδιάµεσοι
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
Κ. ∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκµισθώσεις και
επιχειρ
Λ. ∆ηµόσια διοίκηση και
άµυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλ
Μ. Εκπαίδευση
Ν. Υγεία και κοινωνική µέριµνα
Ξ. Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών υπέρ του
κοινωνικ
Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που
απασχολούν οικιακό
προσωπικό
Π. Ετερόδικοι οργανισµοί και
όργανα
ΣΥΝΟΛΟ

15-19

20-24

25-29

30-44

45-64

65+

ΣΥΝΟΛΟ

Count

Count

Count

Count

Count

Count

Count

0
0
0
363

223
0
0
452

1382
0
0
1640

4333
0
0
5249

1093
0
0
760

0
0
0
0

7031
0
0
8465

0
0

0
266

0
0

0
528

0
0

0
0

0
794

166
70

787
2700

2708
2658

4214
9758

296
2139

0
0

8171
17326

0

0

116

500

83

0

700

0

0

126

269

84

0

479

0

302

1358

3369

2553

0

7583

203
0
0

0
227
0

0
82
129

116
1460
2161

0
372
943

0
0
0

318
2141
3233

608

917

810

1166

353

0

3855

446

1107

4150

22227

15176

77

43182

0

0

0

0

0

0

0

1857

6981

15160

55349

23853

77

103278

Πηγή : ΕΣΥΕ, Επιλογή Στοιχείων: Τµήµα Τεκµηρίωσης Κ.Ε.Θ.Ι
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Σχήµα 1

Όχι
79,5%

∆Γ/∆Α
1,1%

Ναι
19,4%

Σχήµα 2
88,5

55,1

44,1

48,7

50,2

10,2
1,3
Ναι

Όχι
Μη-χρήστες

Χρήστες Η/Υ

0,8

1

∆Γ/∆Α
Χρήστες Ίντερνετ
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Σχήµα 3
87,8

50,2

49,3

11,2
1
Ναι

Όχι
Άνδρες µη χρήστες Η/Υ

0,5
∆Γ/∆Α

Άνδρες χρήστες Η/Υ

Σχήµα 4
89,1

60,7

38,2

9,4
1,1

1,5
Ναι

Όχι
Γυναίκες µη χρήστριες Η/Υ

∆Γ/∆Α
Γυναίκες χρήστριες Η/Υ
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Σχήµα 5

∆εν µπορεί να
αλλάξει
9,7%

Μπορεί να αλλάξει
71,3%

∆Γ/∆Α
19,0%

Σχήµα 6

71

71,3

19,9

9,1

Μπορεί να αλλάξει

9,7

∆εν µπορεί να αλλάξει
2002

19

∆Γ/∆Α

2003

104

Σχήµα 7

Σχήµα 8
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