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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια νέα μορφή απασχόλησης έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη 

αποδοχή ανά τον κόσμο. Η τηλεργασία έρχεται να επιλύσει μια σειρά από 

προβλήματα των εργαζομένων αλλά και να εξασφαλίσει οφέλη για τους εργοδότες. 

Σύμφωνα με έρευνες στις ΗΠΑ„ μπορεί να εφαρμοστεί σε 65% των μορφών 

απασχόλησης εργατικού δυναμικού(Ηοηιε Is Where the Office Is, Sarah Phelan, 

Journal Of Accountancy, Dec 2002, Vol 194, Issue 6, p37). Στην Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ , το ποσοστό των τηλεργαζομένων αυξάνεται σημαντικά χρόνο με τον χρόνο 

και καλύπτει-ειδικότερα στις ΗΠΑ-μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. 

Βέβαια το ποσοστό αυτών που τηλεργάζονται πλήρως είναι σημαντικά μικρότερο 

ενώ η πλειοψηφία τηλεργάζεται για μια ή δύο ημέρες εβδομαδιαίως.

Στη χώρα μας η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν υπάρχει επισήμως 

καταγεγραμμένος αριθμός τηλεργαζομένων ενώ οι περισσότεροι επιχειρηματίες 

φαίνεται πως αγνοούν πλήρως την σημασία της εφαρμογής τηλεργασίας για την 

επιχείρησή τους. Βέβαια σχεδόν όλοι έχουν ακούσει κάποια πράγματα, αλλά σε 

επίπεδο πρακτικής εφαρμογής η χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω. Ελάχιστες είναι οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν τηλεργαζομένους και αυτές στην πλειοψηφία τους είναι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρό αριθμό υπαλλήλων.

Υπάρχει βέβαια, προοπτική για το μέλλον. Αυτή όμως προϋποθέτει να γίνουν 

κάποια βήματα, όπως καταρχήν μια σαφής νομοθετική ρύθμιση που θα διέπει τις 

εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και τηλεργαζομένου. Κατά τα άλλα οι Έλληνες 

επιχειρηματίες δείχνουν την διάθεση, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο να γνωρίσουν 

και να υιοθετήσουν καθετί το καινούργιο που θα ωφελήσει αυτούς και την επιχείρησή 

τους.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα την τελευταία δεκαπενταετία, η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτέλεσε έναυσμα για ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς 

της καθημερινής μας ζωής. Πολλές από τις εργασίες που χωρίς τεχνολογική 

υποστήριξη φαινόντουσαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους επιχειρηματίες αλλά και 

τους εργαζομένους, διευκολύνθηκαν σημαντικά ενώ παράλληλα ελαχιστοποιήθηκε το 

κόστος εκπόνησής τους. Δεν είναι λίγοι όμως και εκείνοι που πιστεύουν πως η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει και μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, 

καθώς τα εργατικά χέρια σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντικατασταθεί πλήρως από 

ρομπότ και οι εργαζόμενοι που δεν είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν την 

κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να απασχοληθούν κάπου αλλού εντός της επιχείρησης, 

απολύθηκαν.

Η ένταξη της πλειονότητας των χωρών της ηπείρου μας στην ΕΕ οδήγησε 

στην ανάγκη για άμεση μείωση της ανεργίας στις χώρες αυτές. Σε πολλές από αυτές 

αναπτύχθηκαν νέες μορφές απασχόλησης που να μπορούν να δώσουν την δυνατότητα 

σε περισσότερους εργαζόμενους να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Παράλληλα η 

γιγάντωση των αστικών κέντρων και η δυσχέρεια των ανθρώπων να προσεγγίσουν σε 

πραγματικό χρόνο τον εργασιακό τους χώρο, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας 

μορφής απασχόλησης που την ονομάζουμε τηλεργασία.

Η ετυμολογική ανάλυση του όρου μας δίνει μια πρώτη επεξήγηση του. 

Εργασία από μακριά λοιπόν ως λύση στα προβλήματα εργαζομένων και εργοδοτών. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσπάθεια να προσεγγίσουμε καλύτερα τον όρο, αναφέρει 

την τηλεργασία ως την χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών για μεταβολή της 

αποδεκτής εργασιακής γεωγραφίας. Και πράγματι όπως και να εξετάσουμε την 

έννοια αυτή, είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με τις τηλεπικοινωνίες όσο και με 

ραγδαίες μεταβολές στην απασχόληση.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν προσωπικό με την 

προϋπόθεση ότι θα εργάζεται από το σπίτι του. Έτσι εξοικονομείται και ο χρόνος 

μεταφοράς του υπαλλήλου στον χώρο εργασίας του αλλά και χρήμα για τον εργοδότη 

ο οποίος μισθώνει πλέον μικρότερους χώρους για να στεγάσει την επιχείρησή του.
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Για τον ίδιο λόγο πολλοί αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται από το σπίτι τους με την 

βοήθεια τηλεπικοινωνιακών συσκευών όπου βέβαια η φύση του επαγγέλματος 

επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Αν προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα οφέλη προς τον εργοδότη από την 

χρήση της τηλεργασίας συνοψίζονται σε:

■ Μείωση κόστους-ειδικότερα αν η τηλεργασία υιοθετηθεί για ένα ευρύ 

φάσμα λειτουργιών της επιχείρησης. Π.χ Η εξοικονόμηση πόρων από 

κτιριακές εγκαταστάσεις-γραφεία σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών 

μπορεί να αγγίξει μηνιαίως την διπλάσια τιμή του κόστους 

εγκατάστασης ενός συστήματος τηλεργασίας για κάθε 

εργαζόμενο.(Let My People Go, David Willis, Network Computing, 3- 

4-04, Vol 15, Issue 4, pi6)

■ Αύξηση της παραγωγικότητας- οι εργαζόμενοι αποφεύγουν τις 

συνήθεις ενοχλήσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον

■ Κίνητρο για τους εργαζόμενους αποτελεί το αίσθημα εμπιστοσύνης 

που νοιώθουν ότι τους έχει ο εργοδότης τους δεδομένου ότι τους 

επιτρέπει να απασχοληθούν στο δικό τους περιβάλλον.

■ Διατήρηση ικανού προσωπικού - το οποίο για προσωπικούς λόγους θα 

αδυνατούσε να απασχοληθεί στην εταιρία, εργάζεται από το σπίτι.

■ Ευελιξία στην οργάνωση

■ Ευέλικτα ωράρια λειτουργίας.

■ Ανεξαρτησία από εξωγενείς παράγοντες όπως απεργίες μέσων 

μεταφοράς, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες.

■ Ευρύτερο ωράριο εξυπηρέτησης πελατών.

Μεγαλύτερη ευκολία στην στελέχωση των επιχειρήσεων από ικανά στελέχη τα οποία 

ενδιαφέρονται για την κάλυψη μιας εργασιακής θέσης εφόσον αυτή προσφέρεται με 

την μορφή τηλεργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτήν την περίπτωση 

αποτελεί η εταιρία FedEx η οποία επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναζητούσε 

εργαζομένους για τρεις συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς αποτέλεσμα. Μόλις προσέφερε 

όμως την δυνατότητα της τηλεργασίας για τις θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν τέσσερις 

χιλιάδες υποψήφιοι γι’ αυτές. .(The Benefits of a Work at Home Program,, Kenneth 

Brownson, Health Care Manager, Apr-Jun 2004, Vol 23, Issue 2, p 141)
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Εκτός από τις ωφέλειες των εργοδοτών, σημαντική είναι η συνεισφορά της 

τηλεργασίας και για τους εργαζομένους, κάποια από τα κυριότερα οφέλη για τους 

οποίους αναφέρονται παρακάτω:

■ Μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς

■ Αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία 

εργασιών που μπορεί να κάνει κάποιος από απόσταση.

■ Διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην δουλειά και την οικογενειακή 

ζωή.

■ Ευέλικτο ωράριο

■ Μεγαλύτερη αποδοτικότητα, καθώς ο εργαζόμενος δεν αποσπάται από το 

σκοπό της εργασίας του για να συμμετέχει στις καθημερινές συζητήσεις που 

γίνονται στο γραφείο.

■ Εξοικονόμηση χρημάτων , αφού δεν απαιτούνται επιπλέον ρούχα για την 

δουλειά, η χρήματα για διατροφή κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας.

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις οπού διαφαίνονται ξεκάθαρα τα 

πλεονεκτήματα της τηλεργασίας για εργοδότη και εργαζόμενο, υπάρχουν και ευρύτερα 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη:

■ Μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Η θερινή περίοδος αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο μπορεί να ωφεληθεί η κυκλοφορία 

στις μεγαλουπόλεις από μια μείωση των ατόμων που πρέπει καθημερινά να 

κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης για να εργαστούν.

■ Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω ελάττωσης των αυτοκινήτων 

στο κέντρο της πόλης

■ Διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης . Για περιοχές απομακρυσμένες 

με υψηλό δείκτη ανεργίας η τηλεργασία είναι μια ευκαιρία για τους 

ανέργους να αποδείξουν τις υψηλές τους δεξιότητες κάτι που δεν θα ήταν 

εφικτό λόγω των ειδικών συνθηκών της περιοχής τους.

Η σημαντικότερη ωφέλεια από την επικράτηση της τηλεργασίας είναι ότι δίνει την 

δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα των οποίων οι εξαιρετικές δεξιότητες 

ήταν στο παρελθόν άχρηστες λόγω της δυσκολίας προσέγγισης του εργασιακού τους 

χώρου, να εργασθούν και να θέσουν τις δεξιότητες αυτές στην υπηρεσία του 

εργοδότη τους, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το αίσθημα κοινωνικού 

παραγκωνισμού που αισθάνονται λόγω της φύσεως του προβλήματος τους.(ΤΉε
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Benefits of a Work at Home Program,, Kenneth Brownson, Health Care Manager,

Apr-Jun 2004, Vol 23, Issue 2, pl41)

Όπως γίνεται κατανοητό τα πλεονεκτήματα από την χρήση τηλεργασίας είναι πάρα 

πολλά. Μολαταύτα θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχει και μια σειρά από μειονεκτήματα 

τα οποία αν και σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να 

αντισταθμίσουν τα πλεονεκτήματα.

Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην ψυχολογία του τηλεργαζομενού. Είναι γνωστό 

ότι η παρουσία του εργαζομένου στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεις συνδέεται έμμεσα και με 

την ανέλιξη στην ιεραρχική πυραμίδα για τα στελέχη. Όταν κάποιος εργάζεται ως επί το 

πλείστον από το σπίτι του, παραγκωνίζεται με αποτέλεσμα να τίθεται πολλές φορές έκτος των 

διαδικασιών ανέλιξης, κάτι που αποτελεί αντικίνητρο για έναν νέο και φιλόδοξο εργαζόμενο.

Επιπλέον υπάρχει μια σειρά από μειονεκτήματα που αφορούν την επιχείρηση. Η 

παρουσία του εργαζομένου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης συνεπάγεται την διαρκή 

υποβολή του σε έναν έλεγχο από την πλευρά του εργοδότη. Με την τηλεργασία ο εργοδότης 

χάνει την δυνατότητα εποπτείας του εργαζομένου κάτι που οι περισσότεροι εργοδότες δεν 

επιθυμούν. Τέλος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κόστος εγκατάστασης συστημάτων 

τηλεργασίας θεωρείται συνήθως ιδιαίτερα υψηλό για τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων.

Παρόλο που η τηλεργασία είναι ευρέως διαδεδομένη σε αρκετές περιοχές του κόσμου 

στην χώρα μας είναι ακόμα στα σπάργανα. Χαρακτηριστικό του φαινομένου αυτού είναι ότι η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δεν έχει καταγράψει ακόμη επισήμως έναν αριθμό τηλεργατών 

στην χώρα μας με αποτέλεσμα αυτός να υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση και με βάση ανεπίσημα 

στοιχεία γύρω στις 20000 άτομα ή 0,46% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα εδώ και μια πενταετία έχει θεσπιστεί η απαραίτητη νομοθεσία για τους 

κανόνες που πρέπει να διέπουν την σχέση εργοδότη και τηλεργαζόμενου. Η νομοθεσία όμως 

είναι γενικευμένη και δεν διαχωρίζει τομέα επαγγελματικής απασχόλησης όπως συμβαίνει με 

την πλειοψηφία των σχέσεων επαγγελματικής απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος 

2639/98 ορίζει ότι η σχέση μεταξύ εργοδότη και τηλεργαζόμενου είναι εξαρτημένη και ο 

εργαζόμενος πρέπει να θεωρείται πλήρους απασχόλησης όταν δεν έχει γραφεί και αποσταλεί 

μέσα σε 15 μέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας. Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί πως δεν 

υπάρχουν επίσημα ή ανεπίσημα αρχεία συλλογικών συμφωνιών που να αφορούν 

διακανονισμό των όρων απασχόλησης των τηλεργατών σε κλαδικό, τοπικό και εταιρικό 

επίπεδο.
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Πρώτος και βασικότερος λόγος είναι η μη εξοικείωση του επιχειρηματία με τη 

πληροφορική τεχνολογία. Η Ελλάδα μπορεί να έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ, 

οι ελληνικές επιχειρήσεις όμως μόλις τα τελευταία χρόνια εισάγουν τους υπολογιστές στην 

καθημερινή τους λειτουργία. Ο Έλληνας επιχειρηματίας βλέπει με καχυποψία τις τύχες της 

επιχείρησής του να περνούν στα χέρια νέων ανθρώπων που μπορεί να έχουν βέβαια την 

απαραίτητη τεχνογνωσία, δεν έχουν όμως την εμπειρία να χειριστούν δύσκολες 

επιχειρηματικές καταστάσεις. Και παρόλο που ο ίδιος αναγνωρίζει την ανάγκη επικράτησης 

της πληροφορικής τεχνολογίας στην επιχείρησή του-περισσότερο επειδή διαφαίνεται να είναι 

η επικρατούσα τάση και λιγότερο η προφανής ανάγκη-δεν είναι θετικός στην προοπτική 

δαπάνης σημαντικών ποσών για την εκπαίδευση του προσωπικού του.

Επόμενος πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίον δεν έχει επικρατήσει η τηλεργασία 

στην χώρα μας είναι και οι υπερσυντηρητικές ιδέες των εργοδοτών-κυρίως των μικρών 

επιχειρήσεων- όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης του εργαζομένου. Ο επιχειρηματίας 

θέλει να ελέγχει τον τρόπο εργασίας των υπαλλήλων του και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι 

σημαίνει εργάζομαι από τον προσωπικό μου χώρο. Αυτή την προοπτική την έχει συνδέσει με 

υποαπασχόληση του εργαζομένου καθώς δεν θα είναι σε θέση να τον ελέγχει, οπότε δεν 

διατίθεται να πληρώνει ανάλογα τους τηλεργαζόμενους.

Τέλος, δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για την ενίσχυση της προσπάθειας για αύξηση 

της τηλεαπασχόλησης. Ίσως θα έπρεπε όπως συμβαίνει με κάθε τι καινούργιο, να δοθούν 

κάποια κίνητρα στους εργοδότες, αλλά και μια ώθηση προς τους νέους κυρίως ανθρώπους να 

γνωρίσουν την νέα μορφή απασχόλησης μέσω κάποιων σεμιναρίων ή σχετικών με το θέμα 

συνεδρίων. Η τηλεργασία είναι ένα μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας και ας μην ξεχνάμε ότι 

αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος των εκάστοτε κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας οφείλεται 

καθαρά στην επικρατούσα νοοτροπία. Η αλλαγή νοοτροπίας από όλους, κράτος, εργοδότη 

αλλά και εργαζόμενο δεν είναι κάτι εύκολο αλλά τίποτα δεν γίνεται και χωρίς προσπάθεια. 

Ακολούθως θα αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις οπού εφαρμόζεται η τηλεργασία στην χώρα 

μας, αν και στις περισσότερες από αυτές δεν μιλάμε αποκλειστικά για τηλεργασία αλλά για 

ένταξή της στο πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης ως λύση για συγκεκριμένες ανάγκες.

Το πρώτο αξιόλογο παράδειγμα μας έρχεται από την Ήπειρο και από μια κρατική 

πρωτοβουλία. Στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργήθηκε το 

EPIRUS-NET . Πρόκειται για μια προσπάθεια ηλεκτρονικής διασύνδεσης των τεσσάρων 

μεγάλων νοσοκομείων της Ηπείρου με τα απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά 

Ιατρεία η προσπέλαση των οποίων κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι πολλές φορές αδύνατη
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εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σ’ αυτά απασχολείται προσωπικό ανειδίκευτο τις 

περισσότερες φορές, το οποίο συχνά καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά που 

απαιτούν άμεση διακομιδή του ασθενούς σε μεγάλο νοσοκομείο. Επειδή όμως συχνά η 

διακομιδή είναι αδύνατον να γίνει σε πραγματικό χρόνο, υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση με 

δυνατότητες τηλεδιάσκεψης με τα μεγάλα νοσοκομεία όπου μια ομάδα ιατρών είναι 

επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση αυτών των επειγόντων περιστατικών. Ο έμπειρος ιατρός 

έχει την δυνατότητα να έχει εικόνα του ασθενή, να πραγματοποιεί όποιες εξετάσεις είναι 

εφικτό να γίνουν με την βοήθεια του ανειδίκευτου ιατρού και να δίνει οδηγίες για θεραπεία 

του ασθενούς ή την προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι που να καταστεί δυνατή 

η διακομιδή του σε κάποιο νοσοκομειακό ίδρυμα με μεγαλύτερες δυνατότητες.

Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να μην μας έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά ο 

νοσοκομειακός ιατρός ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του από απόσταση και η παροχή 

υπηρεσιών τηλεργασίας θεωρείται μέσα στις αρμοδιότητες για τις οποίες αμείβεται από το 

νοσοκομείο.

Αν εξετάσουμε λεπτομερώς την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας θα 

διαπιστώσουμε ότι έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να μπορεί να πετύχει 

το μοντέλο της τηλεαπασχόλησης. Υπάρχει υπερσυσσώρευση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, υψηλός δείκτης ανεργίας, απομόνωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και 

όμως στην χώρα μας οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει τις ωφέλειες που 

μπορούν να αποκομίσουν από την εφαρμογή της. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να 

εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους η τηλεργασία δεν έχει ευδοκιμήσει στην χώρα μας 

μέχρι σήμερα.

Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί είναι να εντοπίσει την φύση των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν τηλεργασία, τον τρόπο εφαρμογής της σε κάθε περίπτωση αλλά και την 

ένταση του φαινομένου. Παράλληλα θέλουμε να καταγράψουμε τις τάσεις για το μέλλον. 

Αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την άποψη που διαμορφώνουν όσοι χρησιμοποιούν 

τηλεργασία, σχετικά με τα οφέλη που αποκόμισαν από την χρήση της. Αν αυτά είναι αξιόλογα 

τότε αφενός οι ίδιοι θα συνεχίσουν την χρήση τηλεργασίας στις επιχειρήσεις τους, αφετέρου 

θα φροντίσουν για την «διαφήμιση» της τηλεργασίας στους επιχειρηματικούς κύκλους.

Η εργασία μας αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο από αυτά καταγράφουμε 

τις τάσεις τηλεργασίας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές 

μέτρο σύγκρισης με τα δεδομένα στην χώρα μας. Ακολούθως επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία 

που προέκυψαν από την έρευνά μας για την τηλεργασία στην Ελλάδα και αφορούν την 

παρούσα κατάσταση, τα καταγεγραμμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και τις
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τάσεις για το μέλλον. Τέλος συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και 

συγκρίνουμε τα ευρήματα με την εκτός Ελλάδος επικρατούσα κατάσταση.

2. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

2.1 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η τηλεργασία διεθνώς συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της πληροφορικής 

τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Παράλληλα η γιγάντωση των αστικών κέντρων 

έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις απροσπέλαστο το κέντρο των μεγαλουπόλεων σε 

πραγματικό χρόνο. Έτσι τα τελευταία 3 χρόνια την ραγδαία αύξηση των συνδέσεων 

στο διαδίκτυο ακολούθησε και ο διπλασιασμός των τηλεργαζομένων. Έτσι το 2003 ο 

αριθμός τους έφτασε τα 20 εκατομμύρια ανά την Ευρώπη. Σύμφωνα με μια έρευνα 

που δημιουργήθηκε από την JALA International που είναι διεθνής εταιρία consulting 

που ασχολείται με τηλεργασία, αναμένεται να υπάρχουν 100 εκατομμύρια 

εργαζόμενοι στην Ευρώπη μέχρι το 2005 που θα τηλεργάζονται τουλάχιστον μια 

ημέρα το μήνα, ενώ μέχρι το 2030 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει στα 350 

εκατομμύρια.( Macklin Ben, New Media Age, 5/6/2004,p 13)

Δεν έπαιξε μόνο η αποδοχή του internet το ρόλο της στην ραγδαία ανάπτυξη 

της τηλεργασίας. Οι τιμές των υπολογιστών παγκοσμίως ακολουθούν έντονα πτωτική 

πορεία, συμπαρασύροντας και τις τιμές των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Έτσι σήμερα κάποιος αγοράζει πιο εύκολα ένα φορητό υπολογιστή για να τον 

χρησιμοποιεί εκτός του εργασιακού του χώρου. (Macklin Ben, New Media Age, 

5/6/2004,p 13). Ο πιο καθοριστικός όμως παράγοντας είναι η αλλαγή νοοτροπίας από 

πλευράς των εργοδοτών, που άρχισαν να βλέπουν με καλύτερο μάτι την ευελιξία που 

προσφέρει ένα ελεύθερο εργασιακό ωράριο και η έλλειψη περιορισμού στις κινήσεις 

των εργαζομένων.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ένα 10% του εργατικού δυναμικού 

της Ευρώπης να εργάζεται τουλάχιστον μια μέρα την εβδομάδα από το σπίτι του. 

Παρολαυτά μόλις το 2% εργάζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας μακριά από την 

έδρα του εργοδότη του. Η πλειοψηφία όλων αυτών είναι εξωτερικοί συνεργάτες 

μικρών επιχειρήσεων και υπάλληλοι γραφείου. Η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία 

έρχονται πρώτες στον σχετικό πίνακα αποδοχής τηλεργασίας με την Ιρλανδία και την
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Ιταλία να ακολουθούν ενώ χώρες όπως η Γαλλία , η Ισπανία και Πορτογαλία είναι 

αυτές στις οποίες εφαρμόζεται λιγότερο.( Bonn Empirica society for communication 

and technology research-www.empirica.com).

Η κάθε χώρα ξεχωριστά καλείται να διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και 

τηλεργαζομένου σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Τηλεργασίας.(ΕυΓορεαη Telework Assosiation-www.eto.org.uk).

Το Σεπτέμβριο του 2003 η Μεγάλη Βρετανία έδωσε στην δημοσιότητα τον 

νέο της εργατικό κώδικα που προβλέπει πληθώρα θεμάτων. Ενδεικτικά να 

αναφέρουμε ότι προβλέπει επιδόματα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους 

ανθρώπους που ξοδεύουν χρήματα για να επισκεφθούν τον εργοδότη τους στον τόπο 

εργασίας του, ασφάλεια πληροφόρησης, προσωπική υποστήριξη για να διασφαλιστεί 

ότι οι εργαζόμενοι δεν θα απομονωθούν από το κοινωνικό σύνολο, υγειονομική 

περίθαλψη κ.α Επίσης καθορίζεται σαφέστερα το καθεστώς απασχόλησης. Ο 

τηλεργαζόμενος πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα και η τηλεργασία είναι εθελοντική 

τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη. Προβλέπεται ο προκαθορισμός 

συγκεκριμένων ωρών κατά την διάρκεια της ημέρας κατά της οποίες ο 

τηλεργαζόμενος δεν πρέπει να ενοχλείται από τον εργοδότη του έτσι ώστε να μην 

διαταράσσεται η προσωπική του ζωή. Τέλος ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει τεχνική υποστήριξη στον εργαζόμενο με δικά του έξοδα έκτος και αν ο 

εργαζόμενος χρησιμοποιεί δικά του τεχνικά μέσα για την εκπόνηση της εργασίας 

του.(Robinson Julie, People Management, 10-23-2003, vol.9,issue 21,p.21)

Παράλληλα από τον Απρίλιο του 2003 γονείς με παιδιά κάτω των έξι ετών ή 

παιδιά με ειδικές ανάγκες κάτω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον 

εργοδότη τους πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Η έρευνες στην Μεγάλη Βρετανία επεκτάθηκαν ακόμη περισσότερο και έτσι 

σήμερα έχουμε μια σαφή εικόνα και για την ηλικιακή κατανομή των 

τηλεργαζομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες αυτές η συντριπτική πλειοψηφία 

των τηλεργαζομένων είναι από 36 μέχρι 55 ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

εργοδότες πιστεύουν πως τα άτομα αυτής της ηλικίας έχουν την κατάλληλη 

ωριμότητα για να εργαστούν από το σπίτι ενώ παράλληλα μπορεί να έχουν και παιδιά 

σε ηλικία τέτοια που να απαιτεί την παρουσία τους στο σπίτι. Παραδόξως ένα
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ποσοστό της τάξεως του 8% με ηλικίες από 56 ως 65 ετών τηλεργάζεται επίσης αλλά 

σύμφωνα με εκτιμήσεις αυτό οφείλεται στην μεγάλη ανάγκη των ατόμων αυτής της 

ηλικίας για αυταπασχόληση και η τηλεργασία στην Μεγάλη Βρετανία συνδέεται 

άμεσα με αυτό.

Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα μια αύξηση των τηλεργαζομένων 

στην Μεγάλη Βρετανία της τάξεως του 70% τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ παράλληλα 

αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη των εταιριών που την εφαρμόζουν. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

εξοικονόμησε 1000 τ.μ χώρου στις εγκαταστάσεις της και ένα ποσό της τάξης των 

350.000 λιρών ετησίως από την εφαρμογή τηλεργασίας για εκατό υπαλλήλους 

ττ\ς.(υκ firms reap savings from home working , Woolnough Roisin, Computer Weekly, 

6/17/2003)

Στην Ιταλία μέχρι πρόσφατα η τηλεργασία χρησιμοποιούνταν σε πολύ μικρό 

ποσοστό και μόνο ως μέσο περιορισμού του κόστους για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο του 2003 υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουργούς της 

χώρας μια συμφωνία για την παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες, ώστε να δοθεί το 

έναυσμα για αύξηση της τηλεργασίας στην χώρα με κύριο σκοπό την μείωση της 

ανεργίας μεταξύ των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να 

απασχοληθούν στο περιβάλλον εργασίας της κάθε επιχείρησης. Η συμφωνία 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διευκολύνσεις προς τους εργοδότες για αγορά 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που θα βοηθήσουν στην αύξηση των τηλεργαζομένων 

στην χώρα.( Minister for Innovation and Technologies-www.innovatione.gov.it)

Στην Ιρλανδία τα πράγματα είναι αρκετά οργανωμένα για αυτό και η χώρα 

κατέχει τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης τηλεργασίας ανά την Ευρώπη. Από 

το 1993 έχει ιδρυθεί ένας επαγγελματικός οργανισμός με το όνομα Telework Ireland . 

Ο οργανισμός έχει λάβει μέρος σε πολλά ερευνητικά project της ΕΕ με σκοπό να 

διερευνήσει τα τις ανάγκες, τις δυνατότητες αλλά και τα όρια της τηλεργασίας στην 

Ιρλανδία. Παράλληλα βοηθάει τα μέλη του να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες 

για την οργάνωση τεχνικών και διοικητικών συστημάτων για εμπορική τηλεργασία.

Ο οργανισμός με την βοήθεια έμπειρων συνεργατών που τηλεργάζονται 

πολλά χρόνια παρέχει πληροφορίες σχετικές με την τηλεργασία σε όσους το 

ζητήσουν. Υπάρχει τμήμα που εξυπηρετεί τους εργαζόμενους που επιθυμούν να
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τηλεργαστούν το οποίο πέρα από τον συμβουλευτικό του χαρακτήρα, κρατάει και τα 

βιογραφικά των υποψηφίων εργαζομένων με σκοπό να τους προωθήσει σε 

συγκεκριμένη εργασιακή θέση με το καθεστώς της τηλεργασίας. Παράλληλα 

λειτουργεί συμβουλευτικό τμήμα και για τους εργοδότες το οποίο ως σκοπό έχει την 

ενημέρωσή τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας αλλά 

και τις δυνατές εφαρμογές της σε αυτούς που δυσκολεύονται να τις εντοπίσουν.

Αυτή η προσπάθεια οργανώθηκε καλύτερα το 1998 οπότε και η κυβέρνηση 

της χώρας αποφάσισε να ιδρύσει την Συμβουλευτική Επιτροπή για τις 

Τηλεπικοινωνίες. Στόχος της επιτροπής σύμφωνα με τον υπουργό 

Επιχειρηματικότητας είναι να δημιουργήσει οικονομική και κοινωνική ευημερία 

μετατρέποντας την χώρα σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της πληροφορικής 

τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Το ίδρυμα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

επιχειρήσεις και εργαζομένους. Ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε τον κώδικα εφαρμογής 

τηλεργασίας. Το κείμενο αυτό περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση κέντρου 

τηλεργασίας στο σπίτι και στο γραφείο, περιγραφή συγκεκριμένων εργασιών που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιούν τηλεργασία, μεθόδους επικοινωνίας, εκπαίδευσης 

στην τηλεργασία, ασφάλειας, υποδείγματα επαγγελματικών συμφωνιών τηλεργασίας 

κ.α. Τέλος περιγράφει πλήρως το νομικό καθεστώς που διέπει τις σχέσεις 

τηλεργαζόμενου και εργοδότη.

Το νομοθετικό πλαίσιο σε μια χώρα που χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό 

τηλεργασία είναι αυστηρά καθορισμένο. Περιγράφονται πλήρως τα δικαιώματα του 

εργαζομένου και οι υποχρεώσεις του εργοδότη, το καθεστώς πρόσληψης και έχει 

δημιουργηθεί και το κομμάτι εκείνο που διασφαλίζει την ισότητα στην αντιμετώπιση 

εργαζομένων και τηλεργαζομένων. Τέλος υπάρχει πρόβλεψη για έλεγχο της τήρησης 

των κανόνων ασφαλείας.

Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η Ιρλανδική νομοθεσία 

έχει δημιουργήσει μια σειρά από νόμους που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και όσων 

αυταπασχολούνται ως τηλεργαζόμενοι, χωρίς να ανήκουν στο εργατικό δυναμικό 

κάποιας εταιρίας.

Παράλληλα άλλες επιτροπές δημιουργήθηκαν με διάφορους στόχους όπως: τη 

δημιουργία εργασιών υψηλής τεχνολογίας και κέντρων εργασίας από απόσταση, τη 

διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τις σχέσεις εργοδότη και 

τηλεργαζομένου αλλά και την προσπάθεια ενημέρωσης των επιχειρηματιών για τις
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προοπτικές της τηλεργασίας. Έτσι το 2003 το 10%(περίπου 148.100 άτομα) του μη 

απασχολούμενου με την γεωργία πληθυσμού της χώρας, τηλεργάζεται για κάποιο 

χρονικό διάστημα, ενώ οι 40.000 από αυτούς απασχολούνται πλήρως από το σπίτι 

τους.( Central Statistics Office-www.cso.ie)

Μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζει η τηλεργασία και στην βόρεια Ευρώπη. Οι 

Σκανδιναβικές χώρες με πρωτοπόρο την Φινλανδία έχουν αναπτύξει ένα μεγάλο 

δίκτυο τηλεργαζομένων. Τόσο αυτή όσο και η Δανία προβλέπουν νομοθετικές 

ρυθμίσεις για τις σχέσεις εργοδοτών και τηλεργαζομένων και μια σειρά 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για αυτούς που θα ήθελαν να υιοθετήσουν τηλεργασία 

στο μέλλον. Όλα αυτά ξεκίνησαν με αφορμή την ανάγκη να δοθεί μια λύση στο 

πρόβλημα των μετακινήσεων των εργαζομένων κατά τους χειμερινούς μήνες που οι 

καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, αλλά με την πάροδο του χρόνου οι 

Σκανδιναβοί ανέπτυξαν και επέκτειναν την ιδέα της τηλεργασίας σε ετήσια βάση.

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αξιόλογη προσπάθεια γίνεται από την 

Αυστρία, ενώ στα Βαλκάνια μόνον η Βουλγαρία έχει αρχίσει να εφαρμόζει σε μικρό 

ποσοστό τηλεργασία. Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το γεγονός ότι ενώ 

εμφανίζονται επιχειρήσεις από την Τσεχία και την Σλοβακία που χρησιμοποιούν 

τηλεργασία, δεν υπάρχει ακόμα επίσημο στατιστικό για την χρήση τηλεργασίας στις 

χώρες αυτές.

Από τα παραπάνω αναφερθέντα παραδείγματα γίνεται σαφές ότι η 

τηλεργασία στην Ευρώπη έχει και παρόν και μέλλον. Όλο και περισσότερες χώρες 

αντιλαμβάνονται την χρησιμότητά της και προσπαθούν να δώσουν κίνητρα για την 

περαιτέρω ανάπτυξή της. Μολαταύτα είναι προφανές ότι η κατανομή των

τηλεργαζομένων δεν είναι ισομερής. Την μερίδα του λέοντος κατέχουν οι δυτικές και 

οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες όπου η μορφή της οικονομίας έχει περάσει 

περισσότερο στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Οι ανατολικές χώρες που στηρίζονται 

περισσότερο στην οικονομία της παραγωγής προσπαθούν να ακολουθήσουν αλλά 

είναι ξεκάθαρο ότι η τηλεργασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων. Παράλληλα το κόστος αγοράς εξοπλισμού μολονότι υπάρχουν 

πλειάδες προσφορών δεν φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στα έξοδα των οικονομικά 

ασθενέστερων ανατολικοευρωπαίων εργοδοτών. Αυτό που πάνω από όλα
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προσπαθούν οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών είναι να περάσουν στην συνείδηση 

των πολιτών την αξία της τηλεργασίας και τα οφέλη που αυτή μπορεί να προσφέρει.

2.2. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την τηλεργασία στην Ευρώπη και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες θα διαπιστώσουμε ότι στην Αμερική το ποσοστό των 

τηλεργαζομένων είναι διπλάσιο και φτάνει το 20%. Παράλληλα αισθητά μεγαλύτερη 

είναι και η χρονική εφαρμογή τηλεργασίας με την πλειοψηφία των Αμερικανών 

τηλεργαζομένων να απασχολείται από το σπίτι παραπάνω από τις μισές ημέρες της 

εβδομάδας.

Σε αυτό συνέτειναν πολλοί και διάφοροι παράγοντες. Καταρχάς η έκταση της 

χώρας είναι πολύ μεγάλη και έτσι οι εταιρίες επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στις 

κινήσεις τους. Η ευελιξία αυτή παρέχεται από την τηλεργασία και οι Αμερικανοί 

επιχειρηματίες το έχουν αντιληφθεί εδώ και καιρό. Παράλληλα όμως σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της τηλεργασίας έπαιξε και η ενιαία νομοθεσία των ΗΠΑ που 

παρέχει κίνητρα στους εργοδότες και έχει επιβάλλει την τηλεργασία ως μέτρο 

αντιμετώπισης της ανεργίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. (Bonn Empirics 

society for communication and technology research-www.empirica.com).

Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας(2003) 

υπάρχουν κατ’ εκτίμηση 13 ως 19 εκατομμύρια τηλεργαζομένων στις ΗΠΑ. Αρκετοί 

εργάζονται πλήρως από το σπίτι αλλά η πλειοψηφία από αυτούς τηλεαπασχολείται 

για 2 ημέρες την εβδομάδα. Νεότερες έρευνες του γραφείου στατιστικής σε σχέση με 

την εργασία στις ΗΠΑ κατέδειξαν ότι από το σύνολο του εργατικού δυναμικού της 

χώρας που ανέρχεται στα 138,5 εκατ. το 19,2% δηλαδή 26,6 εκατ. άτομα 

τηλεργάζεται από το σπίτι του, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ο αριθμός αυτός 

αναμένεται να αυξηθεί στα 40 εκατ. μέχρι το 2010(Macklin Ben, New Media Age, 

5/6/2004,p 13)

Παρολαυτά οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να είναι απολύτως 

συνειδητοποιημένοι για τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας .Μια άλλη έρευνα που 

έγινε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στους εργαζόμενους κρατικών οργανισμών 

έδειξε ότι το 25% από αυτούς είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από την εφαρμογή της
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τηλεργασίας , ισοδύναμο είναι το ποσοστό όσων είναι δυσάρεστη μένοι και το 

υπόλοιπο 50% αδιάφοροι..

Σε πάρα πολλές έρευνες γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν τα οφέλη 

που αποκομίζουν οι Αμερικάνικες εταιρίες από την εφαρμογή τηλεργασίας. 

Βασικότερα από όλα θεωρούνται η περικοπή του κόστους και η αύξηση της 

παραγωγικότητας. Η τελευταία συνδέεται άμεσα με την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης από την μείωση του απασχολούμενου 

σε αυτές προσωπικού, αλλά και από την βελτίωση της ψυχολογίας και την ανύψωση 

του ηθικού των τηλεργαζομένων. Τέλος η στρατολόγηση νέων εργαζομένων για τους 

οποίους η τηλεργασία αποτελεί ισχυρό κίνητρο απασχόλησης. Καταγράφεται ως ένα 

από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα κυρίως από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε λιγότερο «δημοφιλή» επαγγέλματα.(AT & Τ - 2003).

Παράλληλα και οι τηλεργαζόμενοι αναγνωρίζουν ένα σημαντικό αριθμό 

πλεονεκτημάτων. Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν ότι βελτιώθηκε η ποιότητα 

ζωής τους. Πολλοί θεωρούν ότι η δυνατότητα που τους δίνεται να μείνουν 

περισσότερο χρόνο σπίτι τους έχει κάνει καλύτερους γονείς, αφού περνούν 

περισσότερες ώρες στο σπίτι με τα παιδιά τους από ότι πριν. Ο συνδυασμός εργασίας 

και οικογενειακής ζωής αύξησε σε πολλούς την διάθεση για δουλειά αλλά και την 

αποτελεσματικότητά τους σε αυτήν. Τέλος δεν είναι λίγοι που προτιμούν να 

τηλεργαστούν από το να πάρουν κάποια αύξηση, εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης.

Τα αρνητικά στοιχεία που αναγνωρίζονται είναι λίγα συγκριτικά με τα θετικά 

σε καμιά περίπτωση όμως δεν θεωρούνται αμελητέα. Ως σημαντικότερο όλων 

καταγράφεται η έλλειψη διαπροσωπικής επαφής με τους συναδέλφους. Κάτι τέτοιο 

θεωρείται ότι αποξενώνει πλήρως τον εργαζόμενο από τον κοινωνικό του περίγυρο 

επιτείνοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα που έτσι και αλλιώς υπήρχε με την 

γιγάντωση των αστικών κέντρων. Ο συνδυασμός εργασίας και οικογενειακής ζωής 

όμως δίνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον εργαζόμενο, ώστε αυτός να μπορεί να 

αποκαταστήσει τις κοινωνικές επαφές του και περιορίζει σημαντικά τη σοβαρότητα 

του προβλήματος.

Σε πιο πρακτικό επίπεδο η πλειονότητα των τηλεργαζομένων δεν έχει 

καταρχάς την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

τεχνικής μορφής που μπορούν να ανακύψουν όταν κάποιος εργάζεται στον 

προσωπικό του χώρο. Αυτό ασφαλώς και δημιουργεί πρόβλημα καθώς θα πρέπει η
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κάθε επιχείρηση να διαθέτει ομάδα τεχνικής υποστήριξης των τηλεργαζομένων κάτι 

που αυξάνει παροδικά το κόστος εφαρμογής. Με την πάροδο του χρόνου όμως το 

προσωπικό εξοικειώνεται και αρχίζει να αντιμετωπίζει τα τεχνικά προβλήματα από 

μόνο του.( 2002 Information Technology Association of America.)

3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διερεύνηση των τάσεων τηλεργασίας στον Ελλαδικό χώρο έγινε με την 

βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που απευθύνονταν σε μια μεγάλη ομάδα ελληνικών 

επιχειρήσεων. Επελέγησαν επιχειρήσεις που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων με σκοπό να αποκτηθεί μια σφαιρικότερη εικόνα των τάσεων 

τηλεργασίας στην χώρα μας. Παράλληλα ελήφθησαν απαντήσεις από μικρές, 

οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, αλλά και μεγάλους ομίλους.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα επιμέρους τμήματα, το πρώτο 

από τα οποία αφορά την καταγραφή κάποιων στοιχείων της επιχείρησης.

Άλλα δύο τμήματα αναφέρονται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τηλεργασία και 

ως στόχο έχουν αφενός μεν να καταγράψουν την ένταση του φαινομένου, αφετέρου 

δε τις εμπειρίες που αποκομίζει η κάθε επιχείρηση από την εφαρμογή τηλεργασίας, 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, αλλά και τις προοπτικές για το μέλλον.

Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες που 

δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία και προσπαθεί να εντοπίσει τους λόγους για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό, το βαθμό στον οποίον οι επιχειρηματίες έχουν αντιληφθεί τη 

σημασία αλλά και τις τάσεις για χρήση τηλεργασίας στο μέλλον.

Λόγω της γεωγραφικής διασποράς του δείγματος αρχικά είχε επιλεγεί η 

αποστολή των ερωτηματολογίων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού 

δώσαμε στο ερωτηματολόγιο την κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή το αποστείλαμε σε 

109 συνολικά επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κατά την επιλογή των επιχειρήσεων του 

δείγματος έγινε προσπάθεια να αντιπροσωπευθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

κατηγορίες επιχειρήσεων, ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με την αποδοχή της τηλεργασίας στη χώρα μας. Παράλληλα 

βεβαίως επιλέχθηκαν και επιχειρήσεις στις οποίες θα ήταν εφικτή η εφαρμογή 

κάποιας μορφής τηλεργασίας, καθώς θα ήταν μεν ενδιαφέρον να καταγράψουμε 

γενικότερα όλες τις απόψεις, είναι όμως απαραίτητο να μπορέσουμε να εντοπίσουμε 

τις τάσεις τηλεργασίας στη χώρα μας. Η ανταπόκριση σε αυτή την μέθοδο συλλογής
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στοιχείων ήταν κατώτερη του αναμενόμενου, με αποτέλεσμα μόνο τρία από τα 

ερωτηματολόγια να έχουν συμπληρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Αυτό μας οδήγησε να αλλάξουμε τον τρόπο συλλογής 

των στοιχείων και να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις στις εγκαταστάσεις μέρους των 

επιχειρήσεων του δείγματος για να συλλέξουμε τα στοιχεία που θέλαμε. Αυτό 

βεβαίως βοήθησε στο να έρθουμε σε μία καλύτερη επαφή με τους ερωτηθέντες και να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν υπήρχε από 

όλους τους επιχειρηματίες η διάθεση να συμμετάσχουν στην έρευνα. Δεν ήταν 

μάλιστα λίγοι εκείνοι που μας αρνήθηκαν κατηγορηματικά την είσοδο στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΑΤ 50 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΡΗΤΑΕΡ 15 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΣΙΛΟΝ 30 CONSULTING

ΜΑΡΑΤΕΚ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΛΑΚΤΗ 180 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΒΓ 1800 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ! 13 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΗ

ΔΗΜΑΝΙΔΗ 65 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

CLEAR 25 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦ.-ΠΩΛΗΣΗΣ

GARGLE 200 ΝΕΡΟΥ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ 55 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΓ-ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΤΚΟ 300 ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΠΥΘΑΡΙ 40 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΠΗ 17 ΟΙΚΟΣ ΜΟΔΑΣ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-

ΥΔΡΑ 75 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΠΝ 250 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

ΣΙΜΡΑΝΤ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ T.V-VIDEO

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 13 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΦΑΓΕ 1500 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SPARKLE 600 ΕΤΑΙΡ. ΕΜΦ.-ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
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Το σύνολο των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Η πλειονότητα 

των ονομάτων των εταιριών είναι κωδικοποιημένη αφού μας ζητήθηκε να μην 

προχωρήσουμε σε αποκάλυψη των πραγματικών στοιχείων της εταιρίας.

4.ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΑΑ

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας γνωρίζει τους υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης στην ΕΕ. Πολλές νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται από επιχειρηματίες με 

καινούργιες ιδέες και μεγάλη διάθεση για ανάπτυξη και καινοτομία. Ένα μέρος της 

καινοτομίας που προσπαθούν να εισάγουν οι νέοι επιχειρηματίες είναι και η 

τηλεργασία. Μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για το 

πλήθος των τηλεργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις παρόλο που οι τάσεις 

δείχνουν να είναι αυξητικές. Για τον εντοπισμό των τάσεων τηλεργασίας στην χώρα 

μας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για αυτές, χωρίσαμε το δείγμα των 

απαντήσεων που λάβαμε σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης σε δύο κατηγορίες. 

Η πρώτη αποτελείται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερο από εκατό 

υπάλλήλους και η δεύτερη από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο χαρακτηρισμός μιας 

επιχείρησης ως μικρή ή μεγάλη, αν και λίγο αυθαίρετος, πιστεύουμε ότι 

ανταποκρίνεται στα μεγέθη της ελληνικής πραγματικότητας..

4.1.ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ερωτηματολόγιο που τους αποστείλαμε απάντησαν συνολικά 13 μικρές 

επιχειρήσεις. Το αρχικό δείγμα βεβαίως ήταν πολύ μεγαλύτερο. Στον πίνακα που 

ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά το προφίλ της καθεμιάς από τις εταιρίες που 

ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιό μας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕΡΙΑΤ 50

ΚΡΗΤΑΕΡ 15

ΕΠΣΙΛΟΝ 30

ΜΑΡΑΤΕΚ 20

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 13

ΟΜΙΛΟΣ

ΔΗΜΑΝΙΔΗ 65

CLEAR 25

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ 55

ΠΥΘΑΡΙ 40

ΠΟΠΗ 17

ΥΔΡΑ 75

ΣΙΜΡΑΝΤ 13

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 13

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

CONSULTING 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΙΚΟΣ ΜΟΔΑΣ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ T.V-VIDEO 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν είναι αν εφαρμόζουν 

τηλεργασία. Οι οκτώ από αυτές απάντησαν θετικά. Τα επιμέρους στοιχεία που 

προέκυψαν από την μελέτη αυτών των περιπτώσεων περιγράφονται λεπτομερώς 

παρακάτω.

Η πλειονότητα των τηλεργαζομένων στην Ελλάδα δεν έχει σύμβαση μισθωτής 

εργασίας. Εδώ χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η περίπτωση μιας εταιρίας παροχής 

ιατρικής περίθαλψης της επαρχίας οπού μισθωτοί τηλεργαζόμενοι αποτελούν την 

πλειοψηφία των εργαζομένων της εταιρίας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί η επιχείρηση αφού πέραν του προσωπικού που απασχολείται στα ιατρικά 

κέντρα της εταιρίας, υπάρχει και μια πληθώρα περιοδεύοντος ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού. Τα εξοντωτικά ωράρια κυρίως τους θερινούς μήνες 

οδήγησαν την εταιρία σε συμβάσεις μισθωτής εργασίας ως μέσω προσέλκυσης
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προσωπικού, καθώς υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό και υπήρχε 

πρόβλημα βιωσιμότητας της εταιρίας.

Οι υπόλοιπες πέντε που αποτελούν και την πλειονότητα των επιχειρήσεων, 

απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, υπεργολάβους ή άλλους εξωτερικούς 

συνεργάτες. Οι εξωτερικοί συνεργάτες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένας 

μικρός αριθμός ατόμων, άλλωστε μιλάμε για εταιρίες με λίγους σχετικά υπαλλήλους. 

Ωστόσο ένα μέρος των εταιριών απασχολεί υπεργολάβους αναθέτοντας σε αυτούς 

μεγάλο αριθμό εργασιών με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των 

υπαλλήλων της επιχείρησης που ξεπερνά το 20%. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 

στην επιχείρηση του δείγματός μας που ασχολείται με επισκευές τηλεοράσεων και 

video οι μισοί και πλέον απασχολούμενοι αναλαμβάνουν υπεργολαβίες για την 

επιδιόρθωση συσκευών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή και για την 

τοποθέτηση κεραιών τηλεόρασης.

Το αμέσως επόμενο ερώτημα που τέθηκε αφορούσε την μορφή τηλεργασίας 

που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι ερωτηθέντες 

είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν παραπάνω από μια απαντήσεις και τα 

αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-ΜΟΡΦΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Εργασία από το σπίτι 4

Εργασία από απομακρυσμένα μέρη 2

Κινητή τηλεργασία 7

Όπως φαίνεται και παραπάνω η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει 

τηλεργαζόμενους που απασχολούνται με την μορφή κινητής τηλεργασίας. Εδώ αξίζει 

να κάνουμε μια επισήμανση. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες επιχειρηματίες 

θεωρούν ως τηλεργαζόμενους τους εξωτερικούς συνεργάτες-αντιπροσώπους που 

χρησιμοποιούν για την προώθηση των προϊόντων τους ανά την επικράτεια. Η χρήση 

αντιπροσώπων από τις επιχειρήσεις είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο στον 

εμπορικό κόσμο, αλλά είναι ασαφές το αν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή τηλεργασίας 

με την κλασσική έννοια που αποδίδεται στον όρο παγκοσμίως και ίσως είναι ένα
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χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελλιπούς γνώσης των Ελλήνων επιχειρηματιών για 

την ακριβή σημασία της όρου τηλεργασία.

Μολαταύτα δεν αναφέρεται το σύνολο του δείγματος της κινητής τηλεργασίας 

στους εμπορικούς αντιπροσώπους. Οι τρεις στις οκτώ επιχειρήσεις-μια στον κλάδο 

της παραγωγής λογισμικού, μια στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και μια που 

ασχολείται με συντήρηση και επισκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας - εφαρμόζουν 

κινητή τηλεργασία . Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί για άλλη μια φορά στην 

περίπτωση της εταιρίας παροχής ιατρικών υπηρεσιών η οποία εδρεύει στην επαρχία 

και το σύνολο των τηλεργαζομένων της είναι υπάλληλοι που εργάζονται 

μετακινούμενοι από περιοχή σε περιοχή όπου χρειάζεται να παράσχουν τις υπηρεσίες 

τους.

Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο η κινητή τηλεργασία χρησιμοποιείται 

από το σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τηλεργασία είναι η ευελιξία που 

προσφέρει. Η εποχή μας είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική για τις επιχειρήσεις. Οι 

απαιτήσεις των πελατών ολοένα και αυξάνονται. Η ύπαρξη τηλεργαζομένων που 

μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή παρέχει σε πολλές περιπτώσεις την 

δυνατότητα της κατ’ οίκον εξυπηρέτησης του πελάτη κάτι που μελλοντικά μπορεί να 

αυξήσει το πελατολόγιο μιας επιχείρησης αφού βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο των 

υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Παράλληλα οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν στην 

επιχείρησή τους άτομα που απασχολούνται από το σπίτι τους, που είναι και η 

κατεξοχήν μορφή τηλεργασίας που εφαρμόζεται παγκοσμίως. Το ποσοστό μπορεί να 

μην είναι σημαντικό δεν παύει όμως να είναι ενδεικτικό της προσπάθειας που 

καταβάλλεται. Στην χώρα μας τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι πολλά και υπάρχει 

μια εξοικείωση των εργαζομένων με την καθημερινή ταλαιπωρία της προσπέλασης 

των εργασιακών τους χώρων. Σε αυτό βεβαίως μεγάλο ρόλο παίζει και η άγνοια για 

τα πλεονεκτήματα της εργασίας από το σπίτι που οδηγεί στον μικρό αριθμό των 

ατόμων που απασχολούνται με αυτό τον τρόπο στην χώρα μας.

Τέλος οι δύο επιχειρήσεις δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν απασχολούμενους που 

εργάζονται από απομακρυσμένα μέρη. Σε διευκρινιστική ερώτηση όμως που τους 

τέθηκε στην συνέχεια, φάνηκε πως και αυτοί εννοούν εμπορικούς αντιπροσώπους σε 

κάποια περιοχή της χώρας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου στην χώρα μας είναι 

και η χρονική διάρκεια εφαρμογής τηλεργασίας. Οι επιχειρηματίες κλήθηκαν να
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απαντήσουν σε ανάλογη ερώτηση στην οποία τους καθορίζαμε εξαρχής κάποια 

χρονικά διαστήματα χρήσης τηλεργασίας και τους ζητούσαμε να εντοπίσουν ποιο 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην περίπτωσή τους. Με βάση τα στοιχεία από την χρήση 

τηλεργασίας στην χώρα μας και τις μέχρι την στιγμή αυτή διαπιστώσεις για τον 

βαθμό αφομοίωσης της σημασίας της τηλεργασίας από τους ερωτηθέντες που 

δήλωσαν ότι την χρησιμοποιούν, δεν αναμένονταν να εμφανιστεί τηλεργασία σε 

βάθος χρόνου στην χώρα μας. Οι απαντήσεις στην ερώτηση φαίνονται στην 

διαγραμματική αναπαράσταση που ακολουθεί και επιβεβαιώνουν τις αρχικές μας 

υποθέσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η λιγότερο από 1 

■ 1 έως 3

□ 3 εως 5

□ περισσότερα 
από 5

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων και mo συγκεκριμένα οι 5 στους 8 

απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τηλεργασία λιγότερο από τρία χρόνια με τους μισούς 

περίπου από αυτούς να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα απασχόλησης μόλις τον 

τελευταίο χρόνο. Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν τηλεργασία σε 

κάποιο βαθμό ασφαλώς μεγαλύτερο από ότι στην χώρα μας. Μολαταύτα ούτε σε 

αυτές τις χώρες η εφαρμόζεται τηλεργασία σε βάθος χρόνου.

Στο παραπάνω διάγραμμα βεβαίως υπάρχει και μία τιμή που μπορεί να 

προκαλεί σύγχυση. Οι τρεις στις οκτώ επιχειρήσεις δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν 

τηλεργασία για περισσότερο από 5 χρόνια. Μια διασταύρωση των απαντήσεων μας 

δίνει την απάντηση στο πρόβλημα. Αυτοί αναφέρονται στην χρήση εμπορικών 

αντιπροσώπων οι οποία είναι ομολογουμένως αρκετά παλιό φαινόμενο στην χώρα 

μας χωρίς όμως να αποτελεί μορφή τηλεργασίας. Αυτό δε σημαίνει ότι αυτές οι 

επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία και δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν
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στην συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτοί οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν κάποια 

εναλλακτική μορφή τηλεργασίας την οποία ασφαλώς εφαρμόζουν εδώ και μικρότερο 

χρονικό διάστημα.

Ποια όμως είναι τα άτομα που ασκούν τηλεργασία σε μια επιχείρηση; 

Κατηγοριοποιήσαμε τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης σε τρεις κατηγορίες και 

ζητήσαμε από τους επιχειρηματίες να απαντήσουν στο ερώτημά μας για την 

«ταυτότητα» των τηλεργαζομένων. Οι απαντήσεις τους ανέδειξαν πολλά και 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως αναμενόταν οι υπάλληλοι γραφείου ασκούν μόνο 

περιστασιακά τηλεργασία. Οι αρμοδιότητες ενός υπαλλήλου γραφείου είναι πάρα 

πολλές και όλες οι επιχειρήσεις έχουν φροντίσει να μην τους επιβαρύνουν επιπλέον. 

Παράλληλα το να απασχοληθεί κάποιος υπάλληλος γραφείου διαχειριζόμενος 

στοιχεία της εταιρίας από το σπίτι του δεν είναι δόκιμο αφού τα στελέχη και η 

διοίκηση της κάθε επιχείρησης θέλουν να έχουν άμεση επαφή με δεδομένα που 

αφορούν την επιχείρηση, οπότε η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να 

γίνεται στις εγκαταστάσεις της. Το διάγραμμα που ακολουθεί καταδεικνύει ποιοι 

είναι αυτοί που τηλεργάζονται στην επιχείρηση. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι 

απαντήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα Likert.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

5
4
3
2
1
0

ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αντιθέτως όπως ξεκάθαρα φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα τηλεργασία 

εκτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό αλλά και 

στελέχη της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, αφού τα μεν στελέχη της
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επιχείρησης αναλαμβάνουν δράση εκτός επιχείρησης για την διεκπεραίωση 

συμφωνιών με συνεργάτες, οι οποίες συνήθως αποφασίζονται σε ουδέτερο έδαφος , 

το δε επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό μπορεί να παράγει έργο από το σπίτι του 

και κατόπιν να αποστείλουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην επιχείρηση.

Ασφαλώς δεν είναι σε θέση το σύνολο του επαγγελματικού και τεχνικού 

προσωπικού να τηλεργάζεται. Οι έχοντες για παράδειγμα κάποια χειρωνακτική 

εργασία, την εκτελούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων στις εγκαταστάσεις τις 

επιχείρησης. Υπάρχουν όμως και κατηγορίες εργαζομένων που η φύση της δουλειάς 

τους επιτρέπει την τηλεργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την έρευνά μας η 

περίπτωση ενός οίκου μόδας, οπού ο σχεδιαστής των ρούχων απασχολείται 

αποκλειστικά στο σπίτι του και κατόπιν τα σχέδια του αποστέλλονται στην βιοτεχνία 

που διατηρεί η επιχείρηση όπου ράβονται και τροφοδοτούνται στην αγορά.

Ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο από τα πιο τα πιο σημαντικά σημεία της 

έρευνάς μας είναι και ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας τηλεργασίας που 

εφαρμόζεται στη χώρα μας. Όπως προαναφέραμε τόσο στην Ευρώπη όσο και στις 

ΗΠΑ περίπου τη μισή χρονική διάρκεια της εβδομάδας, δηλαδή δύο με τρεις 

εργάσιμες ημέρες οι τηλεργαζόμενοι απασχολούνται μακριά από τις εγκαταστάσεις 

της επιχείρησης.

Στην αντίστοιχη ερώτηση που απευθύναμε στους Έλληνες επιχειρηματίες η 

απάντηση ήταν ότι κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι τηλεργάζονται τρεις ημέρες 

εβδομαδιαίως. Η απάντηση αυτή βεβαίως κατατάσσει την χώρα μας στις χώρες με 

την μεγαλύτερη παγκοσμίως διάρκεια τηλεργασίας, κάτι που δεν φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρόλαυτά δικαιολογείται από δύο κυρίως 

παράγοντες. Ο πρώτος και βασικότερος είναι ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες στις 

απαντήσεις τους θεωρούν ως τηλεργαζόμενους και τους εμπορικούς αντιπροσώπους 

που αποστέλλουν ανά την χώρα για την διάθεση των προϊόντων τους, φαινόμενο που 

έχει και μεγάλη έκταση αλλά και μεγάλη χρονικά διάρκεια αφού η πλειονότητα των 

αντιπροσώπων αυτό απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα αυτό. Ο δεύτερος λόγος 

είναι ότι οι απαντήσεις αναφέρονται σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έναν 

περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων και επομένως ο κάθε υπάλληλος ασχολείται 

αποκλειστικά με αυτό που του έχει ανατεθεί ενώ έχει και μεγαλύτερη ευχέρεια 

χρόνου για να το κάνει. Όλα τα παραπάνω ενισχύονται σημαντικά αν αναλογιστούμε 

ότι σε μηνιαία βάση οι Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν πως οι τηλεργαζόμενοι
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τους απασχολούνται κατά μέσο όρο 13 ημέρες δηλαδή κάτι παραπάνω από τις μισές 

εργάσιμες ημέρες του μήνα..

Πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνάς μας είναι και η διερεύνηση των τρόπων 

με τους οποίους επικοινωνούν οι τηλεργαζόμενοι με τις επιχειρήσεις τους. Τα 

αποτελέσματα που είναι πολλά και ενδιαφέροντα φαίνονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν εξετάσουμε προσεκτικά το διάγραμμα θα διαπιστώσουμε ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχουν υιοθετήσει υψηλή τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό. 

Ενδεικτικό αυτού, το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται τηλεδιάσκεψη από καμία 

επιχείρηση. Αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος εγκατάστασης 

συστήματος τηλεδιάσκεψης είναι απαγορευτικό για μικρές επιχειρήσεις την στιγμή 

που υπάρχουν οι κλασσικές και οικονομικότερες λύσεις για επικοινωνία.

Το 50% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την 

επικοινωνία μεταξύ των τηλεργαζομένων και της επιχείρησης. Το ποσοστό δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλό αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει έναν από τους μικρότερους 

αριθμούς συνδέσεων στο διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα έρχεται σε 

απόλυτη συμφωνία με το αντίστοιχο ποσοστό τηλεργασίας από το σπίτι, από όπου 

βεβαίως είναι πολύ πιο εύκολο να έχει κάποιος πρόσβαση στο internet.
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Μικρό είναι επίσης και το ποσοστό όσων τηλεργαζομένων επικοινωνούν 

μέσω προκαθορισμένων συναντήσεων με στελέχη της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στην φύση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τηλεργασία αλλά και στο 

μέγεθος τους. Σε μικρές επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να εμπλέκονται πολλά 

άτομα στην διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων της επιχείρησης αλλά ο 

τηλεργαζόμενος μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον προϊστάμενο του που τις 

περισσότερες φορές μπορεί να είναι και το αφεντικό του, ενώ αν υπάρχει λόγος 

διασποράς κάποιων στοιχείων αυτό μπορεί να γίνει στην συνέχεια χωρίς να 

εμπλέκεται ο τηλεργαζόμενος.

Παράλληλα η κινητή τηλεφωνία χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων και ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει όλες τις άλλες μορφές 

επικοινωνίας. Ουσιαστικά η μόνες περιπτώσεις του δείγματός μας που δεν 

χρησιμοποιούν κινητή τηλεφωνία, δεν το κάνουν γιατί εξαιτίας της φύσης των 

υπηρεσιών που παρέχουν είναι απαραίτητη η επιστροφή σε συγκεκριμένα χρονικά 

σημεία του τηλεργαζομένου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ώστε να 

γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εργασίας του.

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται και ένα μικρό ποσοστό που 

χρησιμοποιεί εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης. 

Το ποσοστό αυτό δεν είναι ενδεικτικό της πραγματικής εικόνας στη χώρα μας καθότι 

ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας και 

προφανώς πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση που καταγράφεται με αυτό το 

ποσοστό εξαιτίας του μικρού δείγματος των απαντήσεων

Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε τις μελλοντικές τάσεις τηλεργασίας 

στην χώρα μας ασφαλώς και πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν την γνώμη όσων 

χρησιμοποιούν τηλεργασία για τα θετικά που αποκομίζουν από την χρήση της. 

Καθορίσαμε λοιπόν κάποια στοιχεία που αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως 

πλεονεκτήματα τηλεργασίας και ζητήσαμε από τους επιχειρηματίες με την βοήθεια 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert να προσδιορίσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι αυτά τους 

έχουν βοηθήσει σημαντικά. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. ΠΑΕΟΝΕΚΤΙΙΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αποκομίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια οφέλη από την τηλεργασία που καταγράφονται 

παγκοσμίως. Μεγαλύτερη ωφέλεια φαίνεται να υπάρχει από την εξοικονόμηση 

ζωτικών χώρων στις επιχειρήσεις, κάτι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς ότι 

μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένες εγκαταστάσεις όπου όσος χώρος 

δύναται να εξοικονομηθεί είναι αναμφίβολα μεγάλο όφελος για την επιχείρηση. Στον 

χώρο αυτό μπορεί να μεταφερθεί κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης που 

ασφυκτιούσε εκεί που στεγάζονταν και έτσι να διευκολυνθεί η ομαλότερη και 

συνεπώς πιο προσοδοφόρα λειτουργία του χωρίς να απαιτηθεί η δέσμευση κεφαλαίου 

από την επιχείρηση για την ενοικίαση επιπλέον χώρων και η αποκέντρωση τμημάτων 

της επιχείρησης που τις περισσότερες φορές είναι ανεπιθύμητη.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η ευελιξία χρόνου στην εξυπηρέτηση 

των πελατών. Ένας υπάλληλος που δεν περιορίζεται εργασιακά μέσα στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης μπορεί να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στον 

πελάτη ακόμη και στο σπίτι του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την έρευνά μας η 

περίπτωση εταιρίας επισκευών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που έχει αναθέσει σε 

υπάλληλο εκτός της εταιρίας με υπεργολαβία την επισκευή των video διαφόρων 

πελατών. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν διαθέτει δικό του χώρο αλλά επισκέπτεται 

τους πελάτες κατ’ οίκον παρέχοντας άμεση εξυπηρέτηση ενώ συνάμα εξοικονομείται 

και για την επιχείρηση ο χώρος που θα δαπανούσε για την φιλοξενία των προς 

επιδιόρθωση συσκευών.
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Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Ένας 

υπάλληλος που δεν απασχολείται ολημερίς μέσα σε ένα δωμάτιο μιας εταιρίας, έχει 

καλύτερη σαφώς ψυχολογία αφού αλλάζει παραστάσεις και αυτό τον επηρεάζει και 

στην εργασία του την οποία εκτελεί με μεγαλύτερη προθυμία και συνεπώς 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αυτό σε συνδυασμό με την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και μέσα στο εργοστάσιο της επιχείρησης λόγω εξοικονόμησης χώρου 

μπορεί να βοηθήσει και την παραγωγικότητα του συνόλου των εργαζομένων.

Οι ερωτηθέντες επιχειρηματίες, δεν αναγνωρίζουν την μείωση του 

λειτουργικού κόστους ως πλεονέκτημα της εφαρμογής τηλεργασίας παρόλο που η 

απελευθέρωση των ζωτικών χώρων της επιχείρησης από μόνη της μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση λειτουργικού κόστους. Είναι αλήθεια ότι σε μικρές επιχειρήσεις 

οπού τα οικονομικά μεγέθη δεν έχουν κατ' απόλυτη τιμή μεγάλες αυξομειώσεις δεν 

είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος μια αλλαγή στο λειτουργικό κόστος και για αυτό 

μάλλον δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο στην έρευνά μας. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις 

απαντήσεις στην αντίστοιχη ερώτηση όσων δραστηριοποιούνται σε μεγάλες σε 

μέγεθος επιχειρήσεις και θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε ασφαλέστερα 

συμπεράσματα.

Η εφαρμογή τηλεργασίας στην χώρα μας είναι κάτι καινούργιο οπότε είναι 

λογικό να αντιμετωπίζεται με σχετική καχυποψία. Επιπλέον όπως καθετί νέο δεν έχει 

μόνο πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε 

κατά πόσον κάποια στοιχεία που θεωρούνται μειονεκτήματα σε παγκόσμιο επίπεδο 

αναγνωρίζονται και στην χώρα μας. Η αξιολόγηση των μειονεκτημάτων έγινε και σε 

αυτή την περίπτωση με την βοήθεια πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως φαίνεται και παραπάνω καμία τιμή δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα αρνητικά. Οι 

Έλληνες επιχειρηματίες θεωρούν την απομόνωση του τηλεργαζομένου ως το 

μεγαλύτερο από τα μειονεκτήματα που τους παραθέτουμε παρόλο που σε γενικές 

γραμμές δεν θεωρούν ότι δημιουργεί και πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επιχείρηση. Η 

αλήθεια είναι ότι σε εταιρίες που όλοι οι εργαζόμενοι λειτουργούν σαν ομάδα, η 

απομόνωση του τηλεργαζομένου δεν του επιτρέπει να κρατάει επαφή με το κλίμα που 

επικρατεί στην επιχείρηση, την οριοθέτηση των στόχων της επιχείρησης και την 

κοινή προσπάθεια υλοποίησης τους. Αυτό θεωρείται από πολλούς απαραίτητο για να 

επιτευχθεί το δέσιμο των υπαλλήλων με την εταιρία που αυξάνει την αποδοτικότητα. 

Σε μικρές όμως, οικογενειακές επιχειρήσεις , το δέσιμο αυτό προϋπάρχει αφού τις 

περισσότερες φορές αναπτύσσονται και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και ουσιαστική απομόνωση τους 

από την εταιρία και τους στόχους της.

Η απόρριψη της τηλεδιάσκεψης ως μέσου επικοινωνίας υπαλλήλου- 

επιχείρησης και η υιοθέτηση συμβατικών μορφών επικοινωνίας όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, η κινητή τηλεφωνία και τα προκαθορισμένα ραντεβού έχει απαλλάξει 

ουσιαστικά τους εργοδότες από τα κόστη εγκατάστασης λογισμικού και υλικού για 

τηλεργασία αλλά και από το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Έτσι δεν 

καταγράφονται στην χώρα μας ως μειονεκτήματα τηλεργασίας, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις μικρές επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν.
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Τέλος ούτε η ανεπαρκής εποπτεία από την πλευρά του εργοδότη θεωρείται 

μειονέκτημα στις μικρές επιχειρήσεις. Με την πάροδο του χρόνου όπως 

προαναφέραμε, αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων και υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι οι εργοδότες δεν αισθάνονται 

την ανάγκη να εποπτεύουν διαρκώς τους υπαλλήλους τους ούτε αυτοί έχουν στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων την διάθεση να εκμεταλλευτούν την ελευθερία 

κινήσεων που τους παρέχεται. Παράλληλα το φιλικό κλίμα που επικρατεί στις 

περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ των υπαλλήλων αποτρέπει την διατάραξη των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων.

Στους επιχειρηματίες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας 

δόθηκε η δυνατότητα να δηλώσουν και κάποια άλλα μειονεκτήματα που 

αναγνωρίζουν αυτοί. Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί εξολοκλήρου κινητή 

τηλεργασία ανέφερε ως μειονέκτημα την κούραση των εργαζομένων από την διαρκή 

μετακίνησή τους. Η περίπτωση προφανώς πρέπει να θεωρηθεί μεμονωμένη και 

εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό με την φύση της επιχείρησης και των υπηρεσιών που 

παρέχει. Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ο φόρτος εργασίας θα μπορούσε να 

κατανεμηθεί και σε κάποιον άλλο τηλεργαζόμενο, το κόστος απασχόλησης του 

οποίου μπορεί να είναι δυσβάσταχτο για μια μικρή επιχείρηση, η οποία συνεπώς 

επιβαρύνει με επιπλέον αρμοδιότητες τους υπάρχοντες με αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται και αυτή η περίπτωση στο δείγμα μας.

Το επόμενο βήμα στην μελέτη μας είναι η διερεύνηση των μελλοντικών 

προθέσεων των εταιριών σε σχέση με την τηλεργασία. Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν 

ότι προτίθενται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τηλεργασία και στο μέλλον. Ο 

κυριότερος καταγεγραμμένος λόγος για τις προθέσεις τους αυτές είναι πως η φύση 

του επαγγέλματος τους είναι τέτοια που η τηλεργασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

και απαραίτητο για την επιβίωση της εταιρίας . Επιπλέον η έλλειψη χώρου στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι ένας δεύτερος πολύ βασικός λόγος για τον οποίο 

πρόκειται να συνεχιστεί η χρήση τηλεργασίας στο μέλλον.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες δήλωσαν πως 

θα προσπαθήσουν να επεκτείνουν την εφαρμογή τηλεργασίας στην επιχείρησή τους, 

χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν επαρκώς την επέκταση αυτή η οποία 

εξαρτάται από το μέγεθος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
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Βεβαίως η αύξηση αυτή δεν αναμένεται να υπερβεί το 10% στις περισσότερες των 

περιπτώσεων

4.2ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε σύνολο 20 επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν και μας απέστειλαν στοιχεία 

για την τηλεργασία οι επτά ήταν μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 

υπαλλήλους. Από αυτές οι τρεις απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τηλεργασία. Οι 

απαντήσεις τους όμως δεν είναι αντιπροσωπευτικές γιατί θεωρούν ως 

τηλεργαζόμενους τους εμπορικούς αντιπροσώπους που προωθούν τα προϊόντα τους 

ανά την χώρα. Αυτό δεν αποτελεί ξεκάθαρα τηλεργασία και είναι ένα ευρέως 

διαδεδομένο φαινόμενο στην παγκόσμια αγορά. Ασφαλώς και αυτό δεν σημαίνει ότι 

η μεγάλες επιχειρήσεις στην χώρα μας δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία. Είναι όμως 

αρκετά ενδεικτικό του επιπέδου χρήσης τηλεργασίας στην χώρα μας γενικότερα. 

Μπορεί οι μικρές επιχειρήσεις να είναι περισσότερες σε κάθε χώρα, οι μεγάλες όμως 

είναι αυτές που αποτελούν τον καθρέφτη της επιχειρηματικότητας της χώρας αυτής 

και παρόλο που το δείγμα μας είναι μικρό η άγνοια των Ελλήνων επιχειρηματιών 

καταδεικνύεται ξεκάθαρα . Γι’ αυτό και θα ήταν περισσότερο δόκιμο να εξετάσουμε 

τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία και να 

διερευνήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν συμβαίνει αυτό.

4.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Πέντε από τις δεκατρείς μικρές επιχειρήσεις που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία. Το 

ποσοστό αυτών πλησιάζει το 39% και παρόλο που είναι μικρότερο από αυτές που 

χρησιμοποιούν τηλεργασία δεν παύει να είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Στόχος μας 

είναι να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους αυτές οι επιχειρήσεις δεν 

χρησιμοποιούν τηλεργασία αλλά και να καταγράψουμε τις απόψεις των 

επιχειρηματιών για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας. Τέλος 

επιθυμούμε να εντοπίσουμε τις προθέσεις τους για το μέλλον, αν δηλαδή παρόλο που
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δεν εφαρμόζουν τηλεργασία τώρα μπορεί να εφαρμόσουν αργότερα αν οι συνθήκες 

τους το επιτρέψουν.

Αρχικά προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν 

χρησιμοποιούν τηλεργασία. Το σύνολο των ερωτηθέντων επιχειρηματιών στην 

κατηγορία αυτή, απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην φύση των επαγγελμάτων τους 

που δεν τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Για κάποιες από αυτές , κάτι τέτοιο 

είναι αναμενόμενο. Είναι προφανής για παράδειγμα η δυσκολία υιοθέτησης 

τηλεργασίας από μια επιχείρηση που εμπορεύεται ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή 

αντίστοιχα από τεχνική εταιρία εκπόνησης δημοσίων έργων.

Ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη τηλεργασίας, η καταγραφή των απόψεων και 

όσων δεν τη χρησιμοποιούν είναι εξίσου σημαντική. Υποβάλλαμε λοιπόν και σε 

αυτές τις επιχειρήσεις την ίδια ακριβώς ερώτηση, παραθέτωντας κάποια από τα πιο 

σημαντικά πλεονεκτήματα που αναγνωρίζονται στην τηλεργασία παγκοσμίως και 

ζητήσαμε να μας τα αξιολογήσουν με την βοήθεια πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας παρατίθενται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα παρόλο που οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία, θεωρούν ότι αυτή έχει πολλά 

πλεονεκτήματα και έτσι ενισχύεται και το εύρημα της προηγούμενης ενότητας , 

δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιείται τηλεργασία επειδή δεν είναι συμβατή με το 

αντικείμενο εργασίας της κάθε επιχείρησης..
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Συγκρίνοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν με τις αντίστοιχες των 

επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τηλεργασία βλέπουμε ότι η ευελιξία χρόνου και η 

εξοικονόμηση ζωτικών χώρων θεωρούνται και σε αυτή την περίπτωση από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα. Ωστόσο ως σημαντικό πλεονέκτημα καταγράφεται 

και η μείωση του λειτουργικού κόστους, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην 

προηγούμενη περίπτωση. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες 

βλέπουν σφαιρικότερα την έννοια της τηλεργασίας αντιλαμβανόμενοι καλύτερα τα 

θετικά στοιχεία που μπορούν να αποκομίσουν ασχέτως αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 

συμβεί λόγω της φύσεως της επιχείρησης. Λιγότερο σημαντικό πλεονέκτημα 

θεωρείται η εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό είναι απολύτως λογικό αφού όπως 

προαναφέραμε , στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τηλεργασία, οπότε είναι δύσκολο να φανταστεί ο επιχειρηματίας πως μπορεί να 

επωφεληθεί ο πελάτης του από τη χρήση της.

Το επόμενο βήμα ήταν να ζητήσουμε από τις επιχειρήσεις που δεν 

χρησιμοποιούν τηλεργασία να μας αξιολογήσουν και κάποια από τα βασικότερα 

μειονεκτήματα της τηλεργασίας. Σε αντιστοιχία με τα πλεονεκτήματα η αξιολόγηση 

έγινε με χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Το μεγαλύτερο μειονέκτημα που αναγνωρίζεται στην τηλεργασία στην 

περίπτωση αυτή είναι η ανεπαρκής εποπτεία των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα σε 

αυτή την περίπτωση δεν είναι το αναμενόμενο και έρχεται σε αντιδιαστολή με την 

αντίστοιχη άποψη όσον χρησιμοποιούν τηλεργασία. Σε μικρές επιχειρήσεις θα 

περίμενε κανείς οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και του εργοδότη 

να διέπονται από μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Στις μικρές επιχειρήσεις οι υπάλληλοι 

έρχονται πιο κοντά στους στόχους της επιχείρησης , καταβάλουν τις περισσότερες 

φορές ικανοποιητικές προσπάθειες για την εκπόνησή τους οπότε θεωρείται 

υπερβολική αυτή η καταγραφόμενη τάση για αστυνόμευση. Παράλληλα αυτό έρχεται 

και σε αντίθεση με το γεγονός ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες όταν ρωτήθηκαν αν η 

ανεπαρκής εποπτεία των εργαζομένων είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους 

δεν χρησιμοποιείται τηλεργασία απάντησαν αρνητικά.

Τα υπόλοιπα από τα μειονεκτήματα δεν αξιολογήθηκαν από τους 

επιχειρηματίες, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανεπαρκή εποπτεία ως 

μειονέκτημα της τηλεργασίας και την αντίφαση στις απαντήσεις.

Οι δύο από τις πέντε επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τηλεργασία 

δήλωσαν ότι έχουν σκοπό να την χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Το ποσοστό δεν 

είναι ενδεικτικό μολαταύτα δείχνει μια προσπάθεια από τους Έλληνες επιχειρηματίες 

να κατανοήσουν το καινούργιο και να το εφαρμόσουν αν αποδειχθεί οτί μπορεί να 

βοηθήσει σημαντικά. Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο εταιρίες που 

απάντησαν ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν τηλεργασία στο μέλλον είναι εταιρίες 

consulting οπού το αντικείμενο απασχόλησής τους είναι προσαρμόσιμο σε 

τηλεργασία. Το ποσοστό των τηλεργαζόμενων στο σύνολο των εργαζομένων δεν 

αναμένεται να ξεπεράσει το 10%, παρολαυτά και ενώ όπως έδειξε και η μελέτη των 

μειονεκτημάτων, με το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού αλλά και 

το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού δεν θεωρούνται αμελητέα οι δύο εταιρίες 

προτίθενται να δαπανήσουν χρήματα για αυτό το σκοπό.

Ποιες είναι όμως οι αντίστοιχες τάσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν 

χρησιμοποιούν τηλεργασία και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό; 

Στην αντίστοιχη ερώτηση που τέθηκε σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα είναι 

ταυτόσημα με τις αντίστοιχες μικρές επιχειρήσεις. Το αντικείμενο εργασίας των 

επιχειρήσεων αυτών δεν επιτρέπει την χρήση τηλεργασίας. Ελάχιστη διαφοροποίηση
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παρουσιάζει ένα μέρος του δείγματος δηλώνοντας, ότι η τηλεργασία έχει εφαρμογή 

στην επιχείρηση αλλά αυτή είναι πολύ περιορισμένη με αποτέλεσμα να μην 

θεωρείται απαραίτητη.

Ένα αξιόλογο εύρημα προέκυψε από την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων 

τηλεργασίας σε αυτή την περίπτωση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν 

χρησιμοποιούν τηλεργασία θεωρούν οτί μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η 

εξοικονόμηση ζωτικών χώρων που επιτυγχάνεται. Οι ερωτηθέντες διατηρούν στην 

πλειοψηφία τους επιχειρήσεις με 1500 και πλέον εργαζομένους. Κάτι τέτοιο αν λάβει 

κανείς υπ ‘ όψιν του και τον τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό που έχουν στην 

διάθεσή τους επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους δικαιολογεί απόλυτα την υπέρμετρη 

ανάγκη τους για αποδέσμευση χώρου. Παράλληλα ο γιγαντισμός τέτοιων εταιριών 

επιφέρει και την ανάλογη ακαμψία στην λήψη αποφάσεων. Η τηλεργασία 

αποδεσμεύει κάποιους υπαλλήλους από τα στενά πλαίσια της επιχείρησης, του δίνει 

την δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για την σειρά και την ταχύτητα των 

εργασιών που θα εκτελέσουν και συνεπώς παρέχει και ευελιξία χρόνου αλλά και 

καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό φαίνεται να αναγνωρίζεται από τους
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ερωτηθέντες που αναδεικνύουν τους παραπάνω δύο παράγοντες ως κάπονα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας.

Ταυτόχρονα όμως ενώ η απελευθέρωση ζωτικών χώρων στην επιχείρηση 

καταγράφεται ως σημαντικό πλεονέκτημα η συνεπαγόμενη μείωση του λειτουργικού 

κόστους δεν φαίνεται να προσλαμβάνει το μερίδιο προσοχής που της αρμόζει. Η 

αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να εντοπίσουν τις δυνατότητες αποκόμισης 

κερδών από την εφαρμογή καινοτομιών φαίνεται ξεκάθαρα σε αυτή την περίπτωση.

Προχωρώντας περαιτέρω την έρευνά μας, ζητήσαμε από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις να μας αξιολογήσουν τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συμφωνώντας απόλυτα με την άποψη που διατυπώθηκε από τους 

επιχειρηματίες που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις αλλά δεν χρησιμοποιούν 

τηλεργασία, και εδώ η ανεπαρκής εποπτεία των εργαζομένων θεωρείται το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα, παρόλο που δεν παίρνει την ίδια έκταση η αρνητικότητα 

όσο στις μικρές επιχειρήσεις, κάτι που ξενίζει αρκετά καθώς κανείς θα περίμενε η 

ανεπαρκής εποπτεία των εργαζομένων να τονίζονταν περισσότερο στις μεγάλες και 

απρόσωπες επιχειρήσεις από ότι στις μικρότερες.
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Μια γενικότερη εικόνα στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

βλέπουν με καλύτερο μάτι την τηλεργασία ως μια λύση σε πολλά προβλήματα, χωρίς 

να καταδεικνύουν και αντίστοιχα πολλά μειονεκτήματα αλλά η εφαρμογή της δεν 

είναι κάτι που προβλέπεται για το άμεσο μέλλον. Γι ‘ αυτό και στην σχετική ερώτηση 

καμία από τις επιχειρήσεις δεν φάνηκε διατεθειμένη να εφαρμόσει άμεσα 

τηλεργασία, ούτε φυσικά και να δαπανήσει χρόνο και χρήμα για εκπαίδευση 

προσωπικού και αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

5.ΕΠΙΑΟΓΟΣ

Η χώρα μας το έτος 2003 κινήθηκε με ρυθμούς ανάπτυξης 5% που ήταν το 

υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Η πλήρης ένταξη στην ΕΕ βοήθησε στην εισροή 

κεφαλαίων από τα διάφορα προγράμματα, από τα οποία κεφάλαια ένα σημαντικό 

μέρος πήραν οι Ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στην χώρα. Πολλές νέες εταιρίες δημιουργήθηκαν και παλιές 

ενισχύθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν. Παράλληλα δόθηκαν κίνητρα ανανέωσης του 

τεχνικού εξοπλισμού και αγοράς υπολογιστικών συστημάτων.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι Έλληνες 

επιχειρηματίες να έχουν διάθεση να αποδεχθούν καινούργιες ιδέες και πρακτικές. 

Όπως προαναφέραμε η τηλεργασία στην Ευρώπη με την πάροδο του χρόνου 

σημειώνει ραγδαία αύξηση. Στις ΗΠΑ τα νούμερα είναι ακόμη υψηλότερα και πλέον 

ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού τηλεργάζεται κάποιες ημέρες την 

εβδομάδα.

Στην χώρα μας τα στοιχεία δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Καταρχήν η 

τηλεργασία απουσιάζει εντελώς από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορεί το δείγμα στο 

οποίο έγινε η έρευνά μας να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο, είναι όμως αρκετά 

αντιπροσωπευτικό της κατάστασης που επικρατεί. Με βάση τον διαχωρισμό που 

κάναμε από ένα σύνολο επτά μεγάλων επιχειρήσεων ουσιαστικά καμία δεν 

χρησιμοποιεί τηλεργασία. Αντίθετα καταγράφεται μια σχετική άγνοια 'τόσο για το τι 

ακριβώς είναι η τηλεργασία όσο και για τη δυναμική της. Ενδεικτικές της άγνοιας 

αυτής οι απαντήσεις τριών μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας που θεωρούν 

ως τηλεργασία την αποστολή αντιπροσώπων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με
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σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους. Μπορεί να θεωρηθεί αυτό τηλεργασία; 

Ίσως αλλά με την ετυμολογική έννοια του όρου και μόνον. Εξάλλου είναι ένα 

φαινόμενο διαδεδομένο τόσο στην χώρα μας όσο και παγκοσμίως εδώ και πολλά 

χρόνια. Αν θεωρούσαμε τηλεργασία την εμπορική αντιπροσώπευση των εταιριών 

αυτών πιστεύω ότι θα ξεφεύγαμε εντελώς από το αντικείμενο της έρευνας αυτής.

Στις πολυπληθείς επιχειρήσεις όπως διαφάνηκε και στο σχετικό ερώτημα η 

ανάγκη για εξεύρεση λύσεων χωρίς περαιτέρω διόγκωση των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης και δέσμευση κεφαλαίων για την αγορά τους είναι μεγάλη. Η έστω και 

περιστασιακή απασχόληση κάποιων εργαζομένων από το σπίτι τους ή γενικότερα έξω 

από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα μπορούσε ασφαλώς να βοηθήσει, αλλά οι 

επιχειρηματίες δεν δείχνουν διάθεση για κάτι τέτοιο. Βέβαια θα μπορούσαμε να 

πούμε πως και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει κάποιο σοβαρό βήμα προς 

την κατεύθυνση αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι εντελώς ασαφές ενώ δεν υπάρχει 

προς το παρόν καμία απόδοση κινήτρου για να δοθεί η δυνατότητα στους 

επιχειρηματίες των μεγάλων επιχειρήσεων να γνωρίσουν αυτή την νέα μέθοδο 

απασχόλησης προσωπικού. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι και η βιτρίνα στο 

εξωτερικό μιας χώρας με το μεγαλύτερο αυτήν την στιγμή ρυθμό ανάπτυξης στην 

Ευρώπη.

Στις μικρές επιχειρήσεις τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Η ευελιξία που 

διαθέτουν λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων, η διάθεση για περαιτέρω 

ανάπτυξη, ελαχιστοποίηση των εξόδων επομένως βελτιστοποίηση του κέρδους και 

της δυναμικής, οδήγησε αρκετούς επιχειρηματίες στην υιοθέτηση μεθόδων 

τηλεργασίας.

Βεβαίως και εδώ υπάρχει άγνοια. Ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων αγνοεί 

την σημασία της τηλεργασίας , ούτε είναι σε θέση, ούτε έχει την διάθεση να 

εφαρμόσει τηλεργασία και να αποκομίσει τις ευνοϊκές συνέπειές της. Δεν είναι όμως 

η πλειοψηφία.

Η κινητή τηλεργασία έχει την προτίμηση της πλειοψηφίας. Η εργασία από το 

σπίτι δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό και έτσι δεν υπάρχει και σημαντική 

βελτίωση στις περιβαντολογικές συνθήκες. Βέβαια η κινητή τηλεργασία προφέρει 

μεγάλη ευελιξία και άμεση εξυπηρέτηση πελατών. Οι τηλεργαζόμενοι καθώς 

μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή επικοινωνούν σε τακτά χρονικά σημεία με την 

επιχείρηση και αναφέρουν την πορεία της εργασίας τους ή παίρνουν περαιτέρω 

οδηγίες. Η επικοινωνία αυτή γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με την χρήση κινητών
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τηλεφώνων. Μερικές φορές κλείνονται κάποια προκαθορισμένα ραντεβού με στελέχη 

της επιχείρησης ώστε να συζητηθεί η πορεία της κάθε εργασίας.

Ένα στοιχείο όμως που μένει και δημιουργεί εντυπώσεις είναι η νοοτροπία. 

Νοοτροπία που είναι λανθασμένη τόσο από πλευράς εργαζόμενου που πολλές φορές 

θεωρεί την δυνατότητα που του δίνεται να τηλεργαστεί ως δυνατότητα να αποφύγει 

τον φόρτο εργασίας εντός επιχείρησης και να κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς έξω από 

αυτή, όσο και από την πλευρά του ιδιοκτήτη που επιμένει να διαιωνίζει το πρόβλημα 

έλλειψης εμπιστοσύνης προς τους υπαλλήλους του θεωρώντας ως σημαντικότερο 

μειονέκτημα της τηλεργασίας την αδυναμία επαρκούς εποπτείας τους.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τηλεργασία στην χώρα μας 

βρίσκεται ακόμα «στα σπάργανα» και ότι για να μπορέσουμε να δούμε στο μέλλον 

την χώρα μας να διαγράφει και σε αυτόν τον τομέα πορεία ανάλογη με τις υπόλοιπες 

χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ κράτους και 

επιχειρηματιών όπου και οι δύο πλευρές θα βάλουν την συνισταμένη των δυνάμεών 

τους για την ανάπτυξη τηλεργασίας, ώστε οι μεν επιχειρηματίες να επωφεληθούν από 

την εφαρμογή της , το δε κράτος να συνδράμει στην αύξηση θέσεων εργασίας και την 

καταπολέμηση της ανεργίας.
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