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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της Τηλεργασίας από την 

οικονομική και την ανθρώπινη διάστασή της.  

Με  την  πρόοδο  της  τεχνολογίας,  η  επιλογή  της  Τηλεργασίας  φαίνεται  να  είναι 

περισσότερο τεχνικά εφικτή επιλογή από ποτέ στο παρελθόν.  Η ιδιαιτερότητα της 

είναι  ότι  αναφέρεται  όχι  μόνο  στον  τρόπο  αλλά  και  στον  τόπο  εκτέλεσης  της 

εργασίας.  Σε ένα παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον, ο τόπος θεωρείται δεδομένος 

και σχετικά ομοιογενής, οπότε τα συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, οι Πολιτικές και 

οι Διαδικασίες αναφέρονται κυρίως στον τρόπο της εργασίας.  Το πως η συγκεκριμένη 

αλλαγή  του  τόπου  και  του  τρόπου  εργασίας  επηρεάζει  τις  εταιρείες  και  τους 

εργαζομένους  αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας. 

Αναλύονται οι μορφές και τα είδη της τηλεργασίας και παρουσιάζονται τα οφέλη, οι 

προβληματισμοί  και  τα  μειονεκτήματα,  τόσο  για  την  εταιρεία  που  απασχολεί 

προσωπικό μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, όσο και για τους εργαζόμενους που 

αντιστοίχως  εμπλέκονται.   Έμφαση δίδεται  επίσης  στα  οικονομικά  οφέλη  που  θα 

πρέπει να προκύπτουν για την εταιρεία που κάνει χρήση της Τηλεργασίας.

Ακολούθως  αναλύονται  δύο  μελέτες  περιπτώσεων,  που  αφορούν  στις  εταιρείες 

Lloyd's και AT&T αντίστοιχα.  Η ανάλυση αφορά τόσο στους τρόπους αξιοποίησης του 

θεσμού  της  Τηλεργασίας,  όσο  και  τα  πρακτικά  πλεονεκτήματα  αλλά  και 

μειονεκτήματα που την αφορούν.

Τα  ζητήματα  που  αναλύονται  σχετικά  με  την  Τηλεργασία  στην  παρούσα  εργασία 

αφορούν  εργαζόμενους  με  εξαρτημένη  σχέση  εργασίας  και  όχι  ελεύθερους 

επαγγελματίες ή εξωτερικούς συνεργάτες που εργάζονται από το σπίτι τους αντί για 

τη χρήση δικού τους γραφείου (Home-Based).
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1.  Ορισμός και Διακρίσεις Τηλεργασίας

1.1.  Ορισμός

Τηλεργασία είναι η μορφή εργασίας κατά την οποία ο εργαζόμενος εργάζεται από το 

σπίτι του ή κάποια άλλη τοποθεσία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

της τεχνολογίας γενικότερα, για την επικοινωνία του με τα γραφεία της εταιρείας, 

τους συναδέλφους,  τους προϊσταμένους και  τους πελάτες (Gainey et al.  1999).   Η 

Τηλεργασία λοιπόν αναφέρεται σε μία εναλλακτική και ευέλικτη μορφή απασχόλησης 

όπου ο τόπος εργασίας αποσυνδέεται από τον παραδοσιακό χώρο του γραφείου.  

Ο πρώτος καταγεγραμμένος Τηλεργαζόμενος θεωρείται ένας πρόεδρος μίας τράπεζας 

της Βοστώνης, ο οποίος – το 1877 - μετέφερε μία τηλεφωνική γραμμή από το γραφείο 

του στο σπίτι του στο Somerville της Μασαχουσέτης (Gibson, Blackwell et al, 2002).  

Από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι οι όροι “Telecommuting” 

και  “Teleworking”  χρησιμοποιούνται  ως  ταυτόσημοι  για  να  περιγράψουν  την 

Τηλεργασία, με τον πρώτο να χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ και το δεύτερο στη Μ. 

Βρετανία.

1.2.  Μορφές της Τηλεργασίας

Αν και σε γενικές γραμμές η Τηλεργασία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, αυτές 

μπορούν να συμπυκνωθούν στις παρακάτω (Morgan, 2004):

1. Κινητή Τηλεργασία (Mobile Telework)   – Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος 

δεν  έχει  μία  σταθερή  βάση  εργασίας  και  μετακινείται  σε  διαφορετικές 

εγκαταστάσεις  προκειμένου  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του.   Ένα  τέτοιο 

παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας σύμβουλος επιχειρήσεων που μπορεί 
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να  ξοδεύει  σημαντικό  μερίδιο  του  χρόνου  του  στις  εγκαταστάσεις  των 

πελατών και να απουσιάζει από το γραφείο του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  

2. Τηλεργασία  με  έδρα  το  σπίτι  (Home-Based  Telework)   –  Αναφέρεται  στην 

περίπτωση που ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί το σπίτι του ως κύρια έδρα για 

την εργασία του, αντί του παραδοσιακού χώρου εργασίας σε ένα γραφείο ή τις 

εγκαταστάσεις του πελάτη.

3. Τηλεκέντρα  (Telecentres)   –  Είναι  συγκεκριμένοι  χώροι  με  τον  απαραίτητο 

εξοπλισμό για τη διεκπεραίωση της εργασίας,  όπου υποκαθιστούν το χώρο 

εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.   Έτσι,  αντί  οι εργαζόμενοι να 

πηγαίνουν στα κεντρικά, εργάζονται στα Τηλεκέντρα που καλύπτουν όλες τις 

απαιτήσεις  και  συνήθως βρίσκονται  σε  κάποιο  περιφερειακό χώρο,  μακριά 

από τα κεντρικά γραφεία.

4. Λειτουργική  Μετεγκατάσταση  (Functional  Relocation)   –  Εδώ  έχουμε  την 

πρακτική κατά την οποία ολόκληρα τμήματα ή λειτουργίες της επιχείρησης 

αποσπώνται  από  τα  κεντρικά  γραφεία  και  λειτουργούν  σε  ξεχωριστή 

τοποθεσία, έχοντας ωστόσο άμεση πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας.  Η 

βασική διαφορά με τα Τηλεκέντρα είναι το ότι τα πρώτα μπορούν να αφορούν 

άτομα  από  διάφορα  τμήματα  ενώ  η  Λειτουργική  Μετεγκατάσταση  αφορά 

ολόκληρο τμήμα ή λειτουργία.   Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι για 

παράδειγμα η  λειτουργία  του  Τμήματος  Εξυπηρέτησης  Πελατών σε  κάποιο 

χώρο εκτός των κύριων εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

5. Τηλεκατοικίες  (Telecottages)   –  Πρόκειται  για  παρόμοια  μορφή  με  τα 

Τηλεκέντρα με τη διαφορά ότι οι χώροι ανήκουν στις τοπικές κοινότητες κι όχι 

στον εργοδότη ή κάποια κερδοσκοπική επιχείρηση.  Είναι λοιπόν μία μορφή 

που  υποστηρίζεται  από  τις  κοινότητες  και  συνδυάζεται  συχνά  με  την 

εκπαίδευση των εκεί  εργαζομένων.   Αρχικά εμφανίστηκαν στη Σουηδία και 

ακολούθως επεκτάθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία.
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Παρατηρούμε ότι  το βασικό διαφοροποιό στοιχείο στις παραπάνω μορφές είναι  ο 

τόπος που ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του σε σχέση με τον παραδοσιακό 

χώρο, αυτό του γραφείου.  Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Βελτίωση  των  Συνθηκών  Ζωής  και  Εργασίας  –  European  Foundation  for  the 

Improvement of Living and Working Conditions (2010) στη συντριπτική πλειοψηφία 

των  περιπτώσεων,  ο  κυριότερος  χώρος  εργασίας  για  τους  εργαζόμενους  μέσω 

Τηλεργασίας είναι το σπίτι.    Κατά συνέπεια, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι  – 

τουλάχιστον  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  –  η  δεύτερη  μορφή  είναι  και  η 

περισσότερο συνηθισμένη.

Ένα άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την Τηλεργασία είναι η συχνότητα εργασίας στον 

εναλλακτικό  τόπο  εργασίας  σε  σχέση  με  το  παραδοσιακό  γραφείο.   Στην  πράξη 

μπορεί να υπάρχει ένα πλήθος εναλλακτικών καταστάσεων, οπότε είναι σημαντικό να 

ορίσουμε  το  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  της  τηλεργασίας.   Σύμφωνα  με  την 

παραπάνω έρευνα (σελ. 4) ο Τηλεργαζόμενος ορίζεται ως αυτός που εργάζεται “με τη 

χρήση προσωπικού  υπολογιστή  (PC),  εκτός  των  εγκαταστάσεων  του  εργοδότη  για 

τουλάχιστον ένα τέταρτο του χρόνου του”.  Σε μία τυπική εβδομάδα των σαράντα 

ωρών,  αρκεί  κάποιος  να  εργάζεται  για  κάτι  παραπάνω  από  μία  ημέρα  εκτός  των 

εγκαταστάσεων του εργοδότη του για να θεωρείται Τηλεργαζόμενος.
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2. Εργασίες μέσω Τηλεργασίας

Οι θέσεις που δυνητικά μπορούν να καλυφθούν από Τηλεργαζόμενους μπορούν να 

καλύψουν  ένα  αξιόλογο  εύρος,  ιδιαίτερα  στη  σημερινή  εποχή  όπου  η  σύγχρονη 

τεχνολογία  στον  τομέα  των  επικοινωνιών  μπορεί  να  προσφέρει  πολλές  λύσεις.  

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι  οι εργαζόμενοι θα εργάζονται από απόσταση και 

χωρίς  άμεση  επαφή  με  συναδέλφους  και  προϊσταμένους  καθώς  και  με 

συγκεκριμένους  πόρους  της  επιχείρησης,  γίνεται  κατανοητό  ότι  υπάρχουν  κάποιοι 

περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις θέσεις αυτές.  

Είναι προφανές ότι εργασίες που απαιτούν συγκεκριμένους υλικούς πόρους, όπως για 

παράδειγμα εξειδικευμένα ή μεγάλα σε όγκο ή αξία εργαλεία και εξοπλισμό, δε θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεργασίας.  Τέτοιες θέσεις θα μπορούσαν 

να  είναι  τεχνικές  θέσεις,  όπως  π.χ.  Εξειδικευμένων  εργατών  ή  επιστημόνων  (π.χ. 

Χημικών).   Εργασίες  που  απαιτούν  άμεση  επαφή  και  επικοινωνία  με  πελάτες  ή 

συναδέλφους θα πρέπει επίσης να αποκλειστούν (π.χ. πωλήσεις λιανικής).

Τα χαρακτηριστικά που τείνουν να διαθέτουν οι θέσεις είναι τα εξής (Doherty, Andrey 

et al., 2000):

• Ένα  σημαντικό  μέρος  της  εργασίας  θα  πρέπει  να  είναι  η  δημιουργία,   

διαχείριση και η μεταφορά πληροφορίας.  Στο βαθμό που η πληροφορία και η 

διαχείρισή της είναι εφικτή από απόσταση, μία εργασία μπορεί να εκτελεστεί 

δυνητικά μέσω Τηλεργασίας.

• Κάποια από τα αποτελέσματα της εργασίας θα πρέπει να είναι μετρήσιμα και   

να μπορούν να προγραμματιστούν.  Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς σχετίζεται  άμεσα με την αξιολόγηση και  την  καθοδήγηση 

του εργαζόμενου από τον προϊστάμενό του.  Η δυνατότητα προγραμματισμού 

της εργασίας είναι σημαντική τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για 

τον προϊστάμενό που θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στην 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σχετικά με τη διεκπεραίωση της εργασίας.  Η 

δυνατότητα  μετρήσιμου  αποτελέσματος  μπορεί  να  μετρήσει  το  βαθμό 
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επιτυχίας και να καταδείξει σε κάποιο βαθμό την επιτυχία του εγχειρήματος 

της Τηλεργασίας.

• H εργασία θα πρέπει  να μην απαιτεί  προσωπική επαφή,  φυσική επαφή με   

συγκεκριμένους υλικούς πόρους  καθώς και  τη  μη χρήση υψηλής  σημασίας 

εμπιστευτικών πληροφοριών.  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,  η  φυσική 

επαφή  και  η  χρήση  συγκεκριμένων  εργαλείων  ή  εξοπλισμού  έρχονται  σε 

αντίθεση με το ίδιο το πνεύμα της Τηλεργασίας και λειτουργούν αποτρεπτικά. 

Σε ό,τι αφορά στις εμπιστευτικές πληροφορίες, ο παράγοντας αυτός δεν έχει 

να  κάνει  μόνο  με  την  προστασία  τους  από  τους  χρήστες,  δηλαδή  τους 

εργαζόμενους  από  το  σπίτι,  όσο  κυρίως  με  την  προστασία  τους  σε  ένα 

περιβάλλον λιγότερο ελεγχόμενο από τον παραδοσιακό χώρο εργασίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι εργασίες που ταιριάζουν περισσότερο με την 

Τηλεργασία είναι αυτές που βασίζονται στη διαχείριση πληροφορίας, είναι  δυνατό να 

εκτελεστούν  εκτός  του  παραδοσιακού χώρου εργασίας  και  προβλέψιμες,  ώστε  να 

μπορούν να ελεγχθούν ως προς τον  τρόπο εκτέλεσης της  εργασίας,  αλλά και  των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας με θέσεις που 

μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω Τηλεργασίας, σύμφωνα με τους Doherty, Andrey 

et al. (2000):
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Πίνακας 1: Τυπικά Επαγγέλματα Μέσω Τηλεργασίας

Επαγγελματίες και 
Ειδικοί Διοίκησης

– Λογιστής
– Ασφαλιστής
– Διαφημιστής
– Αρχιτέκτονας
– Συγγραφέας
– Οικονομολόγος
– Οικονομικός Αναλυτής
– Δικηγόρος
– Διευθυντής
– Ψυχολόγος
– Χρηματιστής
– Στατιστικολόγος

Επαγγελματικό 
Υποστηρικτικό 

Προσωπικό

– Επιμελητής Έκδοσης
– Ερευνητής
– Μεταφραστής
– Συντάκτης Κειμένων

“Περιοδεύοντες” 
Εργαζόμενοι

– Ελεγκτής
– Επιθεωρητής
– Δημοσιογράφος
– Μεσίτης
– Πωλητής

Εργαζόμενοι στην 
Πληροφορική

– Αναλυτής Δεδομένων
– Σχεδιαστής
– Τεχνικός
– Γραφίστας
– Προγραμματιστής
– Αναλυτής Συστημάτων
– Μηχανικός Η/Υ

Υποστηρικτικό 
Προσωπικό

– Εξυπηρέτηση Πελατών
– Καταχώρηση Δεδομένων
– Αγοραστής
– Γραμματεία

Πηγή: “The Economic and Social Impacts of Telework”, σελ.: 75 – Προσαρμογή από το  

συγγραφέα

Παρατηρείται ότι φαίνεται να υπάρχει ένα σημαντικό εύρος θέσεων που μπορούν να 

λειτουργήσουν από απόσταση.   Για κάποιες  θέσεις  που θεωρούνται  παραδοσιακά 

περισσότερο  “μοναχικές”  αυτό  μπορεί  να  θεωρηθεί  αναμενόμενο.  Ένας 
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προγραμματιστής  για  παράδειγμα,  που  πιθανότατα  εργάζεται  μόνος  του  σε  ένα 

γραφείο σε μία εταιρεία, είναι εύκολο να αλλάξει χώρο εργασίας και να απασχοληθεί 

στο σπίτι του, χωρίς αυτό να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της εργασίας του.  Το 

δε  αποτέλεσμα της  εργασίας  του  (π.χ.  λογισμικό  παραδοτέο  σε  μία  συγκεκριμένη 

ημερομηνία) είναι εύκολα μετρήσιμο και ελέγξιμο ως προς την ποιότητά του. 

Για κάποιες  άλλες θέσεις,  η Τηλεργασία μπορεί  να είναι  ένα πολύ μικρό βήμα σε 

σχέση  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση.   Για  παράδειγμα,  ένας  πωλητής  χονδρικής 

(Business  -To-Business)   περνάει  ένα  σημαντικό  μέρος  του  χρόνου  του  εκτός  του 

γραφείου του.   Αν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα αντί του γραφείου να εργαστεί από 

το σπίτι του μπορεί αμέσως να θεωρηθεί Τηλεργαζόμενος.   

Για κάποιες άλλες θέσεις ωστόσο το βήμα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο.   Πόσο 

εύκολο είναι  να εργαστεί  από το  σπίτι  του ένα διευθυντικό στέλεχος,  του οποίου 

σημαντικό μέρος είναι ο έλεγχος και η υποκίνηση του προσωπικού του;  Με δεδομένη 

την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  ένα  μέρος  των  επικοινωνιακών  αναγκών  μπορεί  να 

καλυφθεί, αλλά σίγουρα όχι όλο.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί το στοιχείο της μοναδικότητας των επιχειρήσεων και των 

θέσεων  εργασίας.   Θέσεις  με  ίδιο  τίτλο  μπορούν  να  έχουν  τελείως  διαφορετικές 

αρμοδιότητες  σε  διαφορετικές  εταιρείες.   Αυτό  που  μπορεί  να  ταιριάζει  σε  μία 

επιχείρηση, λόγω της ιδιαίτερης δομής, κουλτούρας ή των αναγκών της, μπορεί να 

είναι τελείως ασύμβατο σε μία άλλη.
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3. Τα μεγέθη της Τηλεργασίας

Προκειμένου να η εξεταστεί η σημασία και η αποτελεσματικότητα της Τηλεργασίας σε 

μία  επιχείρηση,  είναι  χρήσιμο  να   διερευνηθεί  η  έκταση  εφαρμογής  της  στις 

επιχειρήσεις.

Σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα  έρευνα  του   Ιδρύματος  για  τη  Βελτίωση  των 

Συνθηκών  Ζωής  και  Εργασίας  η  μορφή που  εξετάζεται  είναι  “Τηλεργασία  από  το 

σπίτι” που είναι και η περισσότερο διαδεδομένη.

Πίνακας 2: Ποσοστό Απασχολούμενων με Τηλεργασία στην Ευρώπη των 27  και τη 

Νορβηγία

Ποσοστό Απασχολούμενων 
με Τηλεργασία για 

τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του χρόνου τους ή 

περισσότερο

Ποσοστό Απασχολούμενων 
με Τηλεργασία για σχεδόν 

“όλο το χρόνο τους”

1. Τσεχία 15,2 9,0

2. Δανία 14,4 2,6

3. Βέλγιο 13,0 2,2

4. Λετονία 12,2 1,8

5. Ολλανδία 12,0 1,9

6. Εσθονία 11,8 1,4

7. Φινλανδία 10,6 1,6

8. Πολωνία 10,3 2,3

9. Νορβηγία 9,7 1,3

10. Σουηδία 9,4 0,4

11. Αυστρία 8,6 3,2

12. Ηνωμένο Βασίλειο 8,1 2,5

13. Σλοβακία 7,2 3,4

14. Ελλάδα 7,2 1,4

15. Ισπανία 6,9 1,5
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Ποσοστό Απασχολούμενων 
με Τηλεργασία για 

τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του χρόνου τους ή 

περισσότερο

Ποσοστό Απασχολούμενων 
με Τηλεργασία για σχεδόν 

“όλο το χρόνο τους”

16. Λιθουανία 6,8 0,7

17. Σλοβενία 6,7 1,9

18. Γερμανία 6,7 1,2

19. Γαλλία 5,7 1,6

20. Κύπρος 5,7 0,0

21. Λουξεμβούργο 4,8 0,0

22. Ιρλανδία 4,2 0,5

23. Ουγγαρία 2,8 0,5

24. Ρουμανία 2,5 0,7

25. Ιταλία 2,3 0,5

26. Πορτογαλία 1,8 0,4

27. Βουλγαρία 1,6 0,0

28. Μάλτα 0,0 0,0

29. Μέσος Όρος EU27 7,0 1,7

Πηγή:  “Telework in the European Union”, σελ. 4-5  

Προκειμένου  να  μπορέσουμε  να  εξάγουμε  κάποια  χρήσιμα  συμπεράσματα,  είναι 

χρήσιμο  να  συγκρίνουμε  τα  αποτελέσματα  με  τα  αντίστοιχα  μεγέθη  των  ΗΠΑ. 

Προκειμένου να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, θα συγκρίνουμε τα στοιχεία των 

ΗΠΑ από το  2008.   Από την  έρευνα του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού World  At 

Work, με τίτλο “Telework 2011” (2011) προκύπτουν τα εξής:

• Το ποσοστό των εργαζόμενων επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού με 

κάποιας μορφής Τηλεργασία ήταν 13,07%

• Τα ποσοστά της συχνότητας της Τηλεργασίας ως ποσοστό του συνόλου του 

εργατικού  δυναμικού  είναι  αισθητά  μεγαλύτερα  από  αυτά  της  Ε.Ε.   Ποιο 

συγκεκριμένα, τα ποσοστά στις ΗΠΑ ακολουθούν την εξής κατανομή:
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Διάγραμμα 1:  Η Συχνότητα της Τηλεργασίας στις ΗΠΑ ως ποσοστό του Συνολικού 

Εργατικού Δυναμικού

Πηγή: “Telework 2011 – A WorldatWork Special Report”, σελ. 4 – Προσαρμογή από το  

συγγραφέα

Παρατηρείται ότι η Τηλεργασία είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη στις ΗΠΑ απ' ότι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχεδόν τριπλάσια από το μέσο όρο της Ε.Ε., σε ό,τι αφορά 

στους  αποκλειστικά  Τηλεργαζόμενους)  ,  κάτι  μάλλον  αναμενόμενο  καθώς  οι  ΗΠΑ 

θεωρούνται  από  τις  χώρες  που  πρωτοπορούν  σε  ζητήματα  management  και  οι 

ευέλικτες  μορφές  απασχόλησης  είναι  σημαντικό  χαρακτηριστικό  της  αγοράς 

εργασίας.  Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι και οι μεγάλες αποστάσεις που καλούνται 

να διανύσουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να φτάσουν στην εργασία τους στις ΗΠΑ, 

κάτι  που ευνοεί  τη  χρήση της  Τηλεργασίας.   Ένας  ακόμη παράγοντας  είναι  και  η 

πρόσβαση  σε  νέα  και  λειτουργική  τεχνολογία  και  η  γρήγορη  υιοθέτηση  και 

ενσωμάτωσή της στις επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς αναφερόμαστε σε μία χώρα 

πρωτοπόρο  σε  αυτά  τη  ζητήματα  και  σημαντικό  κέντρο  αναφοράς  σε  παγκόσμιο 

επίπεδο.  
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Κάθε μέρα 5,23%

Τουλάχιστον μία φορά το μήνα 3,66%

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 4,18%



3.  Η Οπτική των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων

3.1.  Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

Είναι προφανές ότι προκειμένου μία επιχείρηση να υιοθετήσει μία πρακτική όπως η 

Τηλεργασία για ένα μέρος ή σύνολο του προσωπικού της θα πρέπει να προσβλέπει σε 

αποτελέσματα  και  επιδόσεις  που  θα  ξεπερνούν  αυτά  που  σχετίζονται  με  τον 

παραδοσιακό τρόπο εργασίας.   Τα όποια πλεονεκτήματα πάντως δε θα πρέπει να 

θεωρούνται ως ισχύοντα για όλες τις εταιρείες, καθώς τα όποια οφέλη μπορούν να 

διαφέρουν τόσο με βάση τον τρόπο εφαρμογής της Τηλεργασίας στην πράξη, όσο και 

με την ταυτότητα και την κουλτούρα της εταιρείας.

Οι  Gibson,  Blackwell  et  al  (2002)  καταλήγουν  σε  κάποια  πλεονεκτήματα  που 

καθιστούν επιθυμητή την Τηλεργασία στις επιχειρήσεις:

Αυξημένο  ηθικό  και  παραγωγικότητα  καθώς  και  αυξημένη  διακράτηση  του 

προσωπικού.  

Η  δυνατότητα  εργασίας  από  το  σπίτι,  μπορεί  να  θεωρηθεί  από  ομάδα  των 

εργαζομένων  ως  παράγοντας  που  συντελεί  στην  καλύτερη  ισορροπία  μεταξύ 

προσωπικής  και  επαγγελματικής  ζωής  και  να  λειτουργήσει  θετικά  προς  την 

παραγωγικότητα, αλλά και την επιθυμία να παραμείνει στην εταιρεία.

Μείωση κόστους σε ό,τι αφορά χώρους γραφείων.  

Αν ληφθεί υπόψη το κόστος των χώρων για γραφεία και υποστηρικτικούς χώρους στις 

μεγαλουπόλεις, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι εξοικονόμηση χώρου μπορεί 

να έχει ιδιαίτερα οφέλη για μία εταιρεία.  Μία εκτίμηση για την εξοικονόμηση του 

χώρου γραφείων κυμαίνεται από το 35 έως το 55 τοις εκατό για τις εταιρείες που 

χρησιμοποιούν την Τηλεργασία (Crandall & Wallace, 1998).  Ανάλογα με το μέγεθος 

της εταιρείας και το ποσοστό των εργαζομένων μακριά από τα γραφεία της, το ποσό 

αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, 
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η AT&T είχε οφέλη από 5.000 έως 6.000 Δολάρια ανά γραφείο για τους εργαζόμενους 

της που εργαζόντουσαν μέσω Τηλεργασίας.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι   περίπου τα 

μισά  διευθυντικά  στελέχη  (δηλαδή  25.000  άτομα)  εργάζονται  από  το  σπίτι  τους,  

γίνεται αντιληπτό ότι η εταιρεία είχε οικονομικά οφέλη από 125 έως  150 εκ. Δολάρια 

ανά έτος, μόνο από τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων.

Μειωμένες απουσίες από την εργασία

Στην  περίπτωση  της  Τηλεργασίας,  η  απουσία  από  την  εταιρεία  δεν  ταυτίζεται 

απουσία από την εργασία.  Η Τηλεργασία εμπεριέχει το στοιχείο της ευελιξίας ως 

προς το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. Άρα κάποιος εργαζόμενος που θα χρειαστεί να 

λείψει  για  κάποιες  πρωινές  ώρες,  μπορεί  να  τις  αναπληρώσει  δουλεύοντας  το 

απόγευμα, χωρίς να μείνει πίσω στη δουλειά του.  Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι  

δύσκολο ή αδύνατο σε  ένα παραδοσιακό γραφείο,  όπου υπάρχουν  συγκεκριμένες 

ώρες  λειτουργίας  και  συχνά  σύνδεση  των  αποτελεσμάτων  της  εργασίας  του  ενός 

εργαζομένου με κάποιον άλλο.   Λαμβάνοντας δε  υπόψη ότι  σε  περίπτωση που ο 

χώρος εργασίας βρίσκεται μακριά από το σπίτι του εργαζομένου η όποια απουσία του 

μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  από  το  κλασικό  γραφείο  και  πολύ  μικρότερη  στην 

περίπτωση της τηλεργασίας.

Πρόσβαση σε διευρυμένη δεξαμενή υποψηφίων για την κάλυψη μιας θέσης

Η  δυνατότητα  απασχόλησης  κάποιου  εργαζομένου  με  έδρα  το  σπίτι  του, 

πολλαπλασιάζει τον αριθμό των δυνητικών υποψηφίων κατά τη διαδικασία επιλογής 

προσωπικού.  Πλέον, η γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων δεν αποτελεί εμπόδιο 

ή πρόκληση στη διαδικασία.  Είναι εφικτό μία εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για  

παράδειγμα,  να απασχολεί  έναν πωλητή με έδρα ένα νησί του  Αιγαίου,  ο οποίος  

ενδεχομένως να μη χρειαστεί ποτέ να επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. 

Πέρα από το προφανές πλεονέκτημα του ευρύτερου κύκλου υποψηφίων, υπάρχει και 

η οικονομική διάσταση.  Συχνά οι αμοιβές στην περιφέρεια είναι χαμηλότερες από τα 

μεγάλα αστικά  κέντρα.   Έτσι  μπορεί  να  επιτευχθεί  σημαντική  μείωση στο  κόστος 

εργασίας.   Και  άλλα έξοδα μπορούν  να περιοριστούν  (π.χ.  ταξίδια,  αμοιβές  εκτός 

έδρας κλπ) σε περίπτωση που η θέση απαιτεί ταξίδια. 
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Πέρα  από  τη  γεωγραφική  προσέγγιση,  τα  πλεονεκτήματα  μπορούν  να  αφορούν 

συγκεκριμένες  ομάδες  εργαζομένων  που  με  την  Τηλεργασία  καθίστανται  ισότιμες 

επιλογές  για  την  επιλογή  προσωπικού.   Για  παράδειγμα,  άτομα  με  κινητικά 

προβλήματα μπορούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο να καλύψουν θέσεις σε εταιρείες 

όπου  η  μετακίνηση  τους  για  τις  ανάγκες  μίας  παραδοσιακής  εργασίας  θα  ήταν 

προβληματική.  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης μίας θέσης από άτομα που η 

Τηλεργασία μπορεί να είναι η κύρια (ή μόνη) επιλογή.  Μία τέτοια περίπτωση θα 

μπορούσε να είναι μία μητέρα που δε θα ήθελε (ή δε θα μπορούσε) να απασχολείται 

στο χώρο εργασίας μίας επιχείρησης, αλλά θα μπορούσε να εργάζεται από το σπίτι 

της, αφιερώνοντας παράλληλα και το χρόνο που χρειάζεται η οικογένειά της.

Μείωση του ποσοστού αποχώρησης προσωπικού (employee turnover). Η δυνατότητα 

εργασίας  από  το  σπίτι  μπορεί  να  βοηθήσει  κάποιους  εργαζομένους  να 

αντιμετωπίσουν  κάποια  έκτακτα  γεγονότα  ή  να  επιλέξουν  ένα διαφορετικό  τρόπο 

ζωής.   Για  παράδειγμα,  στην  περίπτωση  που  κάποιος  εργαζόμενος  πρέπει  να 

διαχειριστεί  κάποιο  πρόβλημα  υγείας  ενός  συγγενικού  προσώπου  μπορεί  να  έχει 

κάποια διέξοδο με την επιλογή της τηλεργασίας και να μη χρειαστεί να αποχωρήσει 

από  την  εταιρεία.   Μέσω  της  τηλεργασίας  λοιπόν  προσφέρεται  μία  διαφορετική 

επιλογή  για  την  παραμονή  του  εργαζομένου  στην  εταιρεία.   Αντίστοιχα,  ένας 

εργαζόμενος που θεωρεί ότι η Τηλεργασία ταιριάζει στις επιθυμίες ή τις ανάγκες του 

θα τείνει να παραμείνει στην εταιρεία του αν η τυχούσα επιλογή του να φύγει θα τον  

οδηγούσε σε μία εταιρεία με τον “παραδοσιακό” τρόπο λειτουργίας.  Και σε αυτή την 

περίπτωση,  υπάρχει  σημαντικό  οικονομικό  όφελος  για  την  εταιρεία,  καθώς  η 

διακράτηση  προσωπικού  μειώνει  άμεσα  τα  όποια  έξοδα  για  τη  στρατολόγηση, 

επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού που θα αντικαθιστούσε έναν αποχωρήσαντα. 

Αντίστοιχα,  η  παραμονή  ενός  εργαζομένου  στη  θέση  του  παρουσιάζει  οφέλη  σε 

θέματα  παραγωγικότητας  λόγω  της  εμπειρίας  και  της  εξειδίκευσης  του  στη  θέση 

εργασίας.

13



Χρήση τεχνολογίας αιχμής.  Το συγκεκριμένο όφελος προκύπτει από την έρευνα του 

οργανισμού Telework Exchange και  της υπηρεσίας General  Services Administration 

των ΗΠΑ (2006).   Παρόλο που η τεχνολογία που αφορά τους υπολογιστές και  τις 

επικοινωνίες  μπορεί  να  θεωρηθεί  σε  ένα  εύρος  της  ως  δεδομένη,  η  Τηλεργασία 

“αναγκάζει”  εργαζόμενους  και  επιχειρήσεις  να  την  αξιοποιούν  στο  έπακρο, 

προκειμένου να υποκαταστήσουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εργασίας που 

εκλείπουν.   Έτσι οι Τηλεργαζόμενοι τείνουν να είναι οι περισσότερο εκπαιδευμένοι  

στις  νέες  τεχνολογίες,  κάτι  που  βελτιώνει  τόσο  την  ευελιξία  τους,  όσο  και  τη 

γενικότερη απόδοσή τους, αποτελώντας το πιο εκπαιδευμένο τμήμα του προσωπικού 

της επιχείρησης.  

3.2.  Προβληματισμοί για τις Επιχειρήσεις

Πέρα από τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν φυσικά και προβληματισμοί σχετικά με το 

πως οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται το ζήτημα της Τηλεργασίας και το πως μπορούν 

αποκομίσουν τα περισσότερα δυνατά οφέλη (Shafizadeh, Niemeir at al, 1998).

Ασφάλεια  Δεδομένων.  Παρά  τη  σημαντική  πρόοδο  της  τεχνολογίας,  ο  κίνδυνος 

απώλειας των δεδομένων ή κακής χρήσης σημαντικών πληροφοριών είναι υπαρκτός.  

Ο εργαζόμενος καθίσταται υπεύθυνος να λειτουργήσει κάτω από ελάχιστη επίβλεψη 

και η απουσία από τον παραδοσιακό, ελεγχόμενο χώρο εργασίας και η εργασία από 

απόσταση  συνεπάγεται  μεγαλύτερο  ρίσκο.   Αυτός  ο  κίνδυνος  μπορεί  να 

αντιμετωπιστεί  εν  μέρει  με  τη  στοχευμένη  εκπαίδευση  σχετικά  με  το  χειρισμό 

ευαίσθητων  δεδομένων,  όσο  και  από  τη  χρήση  ασφαλούς  τεχνολογίας  για  την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και φυσικά στη χρήση κατάλληλου λογισμικού αποθήκευσης 

εφεδρικών  αντιγράφων  ασφαλείας  (backup)  ώστε  να  διασφαλιστεί  ότι  η  όποια 

απώλεια δεδομένων θα μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις.

Μειωμένη Διαδραστικότητα και Επικοινωνία με Συναδέλφους.  Η Τηλεργασία είναι 

κατά βάση μία μορφή μοναχικής εργασίας.   Αυτό το  χαρακτηριστικό  μπορεί  κατά 
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περίπτωση να έρθει σε αντίθεση με το ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στο προσωπικό  που 

θα  επιθυμούσε κάποια εταιρεία.   Στην περίπτωση που μία θέση εργασίας απαιτεί 

εκτεταμένη και άμεση επαφή με συναδέλφους, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτό την 

καθιστά λιγότερο ελκυστική ή αποδοτική για την Τηλεργασία.  Βέβαια η πληθώρα των 

επιλογών  της  σύγχρονης  τεχνολογίας,  όπως  τηλεδιασκέψεις,  άμεσα  μηνύματα, 

ηλεκτρονική  αλληλογραφία  μπορούν  σε  κάποιο  βαθμό  να  περιορίσουν  το 

συγκεκριμένο παράγοντα.   

Υποστήριξη Εξοπλισμού.  Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον εξοπλισμό 

των  εργαζομένων μέσω Τηλεργασίας,  μπορεί  να  αποτελέσει  μία  πρόκληση για  το 

τμήμα πληροφορικής της εταιρείας.  Καθώς ο υπολογιστής και το τηλέφωνο είναι τα 

βασικά  εργαλεία  του  εργαζομένου,  σε  περίπτωση  τεχνικού  προβλήματος  ο 

εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι παραγωγικός, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι εύκολη η 

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  λόγω  της  απόστασης  και  της  ανάγκης  χρήσης 

εξειδικευμένου προσωπικού.  

Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό με 

την  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  στην  αντιμετώπιση  κάποιων  συνηθισμένων 

προβλημάτων, ώστε να μη χρειάζεται η παρουσία τεχνικού.  Ένα ακόμη εργαλείο είναι 

η  απομακρυσμένη  πρόσβαση  (remote  access)  που  επιτρέπει  στον  τεχνικό  να 

επεμβαίνει στον υπολογιστή του εργαζομένου από τα κεντρικά της εταιρείας μέσω 

του διαδικτύου και εξειδικευμένου λογισμικού, κάτι που περιορίζει την ανάγκη για 

φυσική  παρουσία.   Αυτό  είναι  κάτι  που  έτσι  κι  αλλιώς  συμβαίνει  σε  αρκετές 

επιχειρήσεις ακόμη κι όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο κι 

όχι μέσω τηλεργασίας.  

Ένας  ακόμη  τρόπος  είναι  η  χρήση  του  Cloud  Computing.   Η  λογική  του  είναι  ότι  

χρειάζεται  απλά  μία  σύνδεση  στο  διαδίκτυο  από  όπου  μπορεί  κανείς  να  έχει 

πρόσβαση στο λογισμικό που απαιτείται για την εργασία του.  Αυτό σημαίνει ότι για 

την εργασία μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  οποιοσδήποτε  υπολογιστής –  ακόμη και  ο 
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προσωπικός του εργαζομένου - κι  όχι  απαραίτητα αυτός που χορηγήθηκε από την 

επιχείρηση.

Ζητήματα Ανθρώπινου Δυναμικού.   Ένα από τα  πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν 

είναι αυτό της δυνητικής πρόσβασης σε μεγαλύτερο εύρος υποψηφίων.  Αυτό είναι 

ένα  θετικό  στοιχείο,  αλλά  ο  τομέας  της  επιλογής  προσωπικού  είναι  περισσότερο 

σύνθετος.  Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της Τηλεργασίας 

καθίσταται  σαφές ότι  δεν είναι  η κατάλληλη μορφή απασχόλησης  για όλους τους 

εργαζόμενους.  Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες στην προσέλκυση 

ικανών μεν υποψηφίων, που όμως δεν είναι είτε επαρκώς ενημερωμένοι,  είτε δεν 

ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης.  

Μία ακόμη πρόκληση είναι  η εκπαίδευση του προσωπικού.   Σε  ένα παραδοσιακό 

εργασιακό  περιβάλλον,  πέρα  από  την  όποια  τυπική  και  οργανωμένη  εκπαίδευση 

υπάρχει  και  η  εκπαίδευση  κατά  την  εργασία  (on-the-job  training),  που  συνήθως 

γίνεται από έναν έμπειρο συνάδελφο και βοηθά το νεοεισερχόμενο να εγκλιματιστεί 

στις  ιδιαίτερες  συνθήκες  και  σε  πρακτικά  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τη  θέση 

εργασίας του.  Στην περίπτωση της τηλεργασίας η εκπαίδευση πάνω στην εργασία 

είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη, εκτός βέβαια από την περίπτωση όπου ο εργαζόμενος 

απασχοληθεί αρχικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας πριν αρχίσει να εργάζεται από 

απόσταση.

Η Διοίκηση της Απόδοσης είναι επίσης ένα σημείο προβληματισμού.  Η διασφάλιση 

ενός συγκεκριμένου αποδεκτού επιπέδου απόδοσης και η αξιολόγησή της ως προς τα 

αποτελέσματα  είναι  σημαντικός  παράγοντας  επιτυχίας  της  πρακτικής  της 

Τηλεργασίας.   Η  Διοίκηση  της  Απόδοσης  έχει  τους  εξής  τρεις  βασικούς  στόχους 

(Armstrong, 2009):

• Την  ευθυγράμμιση  των  ατομικών  με  τους  εταιρικούς  στόχους  και  την 

ενθάρρυνση εφαρμογής των εταιρικών αξιών
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• Τη δυνατότητα καθορισμού και συμφωνίας πάνω στις απαιτήσεις όσον αφορά 

τις ευθύνες, υπευθυνότητες, τις ικανότητες και τις συμπεριφορές

• Παροχή  ευκαιριών  στους  εργαζόμενους  να  καθορίσουν  τους  δικούς  τους 

στόχους και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

Σε μία πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι οι τρεις βασικοί στόχοι 

μπορούν  να  υποστηριχθούν  και  σε  ένα  περιβάλλον  Τηλεργασίας.   Το  θέμα  της 

απόστασης ωστόσο μπορεί να επηρεάσει τόσο την αντίληψη, όσο και την επίτευξη 

των δύο πρώτων.  Ιδιαίτερα στο θέμα των εταιρικών αξιών, αυτές δεν είναι εύκολο να  

αφομοιωθούν από έναν εργαζόμενο με μειωμένη προσωπική επαφή με συναδέλφους 

καθώς η εταιρική κουλτούρα επηρεάζεται – πέρα από τις όποιες κατευθύνσεις της 

διοίκησης  –  από την  περιρρέουσα ατμόσφαιρα.   Σε  ό,τι  αφορά  στον  τρίτο  στόχο, 

αυτός  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  υποστήριξη  και  την  καθοδήγηση  του 

προϊσταμένου του κάθε εργαζομένου. Σε ένα απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας, 

η επικοινωνία ακόμη κι αν αυτή γίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας που υποκαθιστά 

την παραδοσιακή άμεση επαφή (π.χ. βιντεοδιασκέψεις) μπορεί να μην είναι το ίδιο 

αποτελεσματική.   Καθίσταται  λοιπόν  σαφές  ότι  η  διοίκηση  και  εποπτεία  των 

εργαζομένων μέσω Τηλεργασίας απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες κι αυτό αποτελεί μία 

πρόκληση για τα στελέχη που προΐστανται των εργαζομένων.  Η δομή της εταιρείας 

και οι ικανότητες των στελεχών που την απαρτίζουν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

επιτυχία  του  εγχειρήματος  της  Τηλεργασίας,  καθώς  λόγω  του  χαμηλού  βαθμού 

εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου τα στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία θα είναι  

αναγκαστικά περιορισμένα σε αριθμό.

3.3.  Οφέλη για τους Εργαζομένους

Όπως  συμβαίνει  και  με  τα  οφέλη  για  τις  επιχειρήσεις  και  τα  οφέλη  για  τους 

εργαζομένους δεν ισχύουν για όλους καθώς διαφορετικά άτομα έχουν διαφορετικές 

ανάγκες  και  αντιλαμβάνονται  διαφορετικά  τα  όποια  πλεονεκτήματα  προκύπτουν. 
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Ακολουθεί μία παράθεση ενδεικτικών ωφελειών για τους εργαζόμενους (Shafizadeh, 

Niemeir at al, 1998).

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους από τις μετακινήσεις.  Πρόκειται για ένα από τα 

περισσότερο άμεσα πλεονεκτήματα.   Η εργασία από το σπίτι εξ' ορισμού περιορίζει 

το  χρόνο που σπαταλά κανείς  στη μετακίνηση από και  προς  την  εργασία του,  με 

αντίστοιχο  σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα.   Η  οικονομική επίδραση αυτή έχει  

ευρύτερα πλεονεκτήματα και για το κοινωνικό σύνολο, καθώς περιορίζει την κίνηση 

στους δρόμους, μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων.  

Μεγαλύτερη  ευελιξία  σε  προσωπικό  επίπεδο.   Όπως  αναφέρθηκε,  ανάμεσα  στα 

χαρακτηριστικά των εργασιών που εκτελούνται μέσω τηλεργασίας είναι η δυνατότητα 

διάκρισης  του  μετρήσιμου  αποτελέσματος  της.   Αυτό  συνεπάγεται  μεγαλύτερη 

ευελιξία ως προς την εκτέλεση της εργασίας, ευελιξία που ενδεχομένως δε θα υπήρχε 

αν  η  εργασία  λάμβανε  χώρα  στις  εγκαταστάσεις  της  επιχείρησης.    Ένα  κλασικό 

παράδειγμα  της  ευελιξίας  θα  μπορούσε  να  είναι  η  εργασία  σε  ώρες  που  είναι 

αποδοτικότερες  για  τον  καθένα.   Ένας  εργαζόμενος  μπορεί  να  είναι  περισσότερο 

αποδοτικός τις απογευματινές ώρες, ενώ σε ένα συμβατικό χώρο εργασίας μπορεί να 

είναι αναγκασμένος να εργάζεται κατά τις πρωινές ώρες.   Αντίθετα εργαζόμενος από 

το σπίτι και κρινόμενος από τα αποτελέσματα της εργασίας του και όχι από τη φυσική 

του παρουσία, μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτικός.

Περισσότερο προσωπικό χρόνο.  Η μείωση του χρόνου μετακίνησης και η ευελιξία 

μπορεί να αυξήσει το διαθέσιμο προσωπικό χρόνο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. 

Ο εργαζόμενος  μπορεί  να  αφιερώσει  περισσότερο  χρόνο  σε  φίλους,  οικογένεια  ή 

πράγματα που του αρέσουν, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ισορροπημένος. 

Αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εργασίας του και να τον 

κάνει περισσότερο αποδοτικό.

Περισσότερο συγκεντρωμένη εργασία.  Η εργασία από το σπίτι μπορεί να προσφέρει 

ένα  πιο  ήρεμο  εργασιακό  περιβάλλον  χωρίς  διακοπές  από  συναδέλφους  ή  τους 
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συνήθεις θορύβους που συναντά κανείς σε ένα γραφείο.  Αυτό μπορεί να βοηθήσει 

τον εργαζόμενο να είναι περισσότερο αποδοτικός στην εργασία του, μειώνοντας του 

την αίσθηση της ψυχολογικής πίεσης και του στρες.   Το παραπάνω βέβαια ισχύει  

όταν δεν υπάρχουν διακοπές ή οχλήσεις από το οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. παιδιά 

και σύζυγοι).  Αυτός είναι προφανώς ένας παράγοντας που θα πρέπει να προσεχθεί 

ιδιαίτερα.

Αυξημένες  πιθανότητες  απασχόλησης.   Για  συγκεκριμένες  ομάδες  εργαζομένων,  η 

Τηλεργασία  μπορεί  να  είναι  μία βασική –  ή  ακόμη,  η  μόνη –  επιλογή.   Αρκεί  να 

φανταστούμε άτομα με κινητικά προβλήματα ή κατοίκους σε ακριτικά μέρη χωρίς 

πρόσβαση στην παραδοσιακή αγορά εργασίας για να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες που 

μπορεί να παρουσιαστούν για τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

3.4.  Προβληματισμοί για τους Εργαζομένους

Ελάχιστη αλληλεπίδραση με συναδέλφους.  Όπως αναφέρθηκε, μία θετική επίπτωση 

της Τηλεργασίας είναι η δυνατότητα εργασίας με μεγαλύτερη συγκέντρωση, καθώς 

εκλείπουν  εξωτερικές παρεμβάσεις και διακοπές από τους συναδέλφους.  Δεν είναι  

όμως κάθε επίδραση των συναδέλφων αρνητική στην εκτέλεση της εργασίας.  Αυτό 

που χάνουν οι εργαζόμενοι είναι η θετική αλληλεπίδραση, η υποστήριξη, η ανταλλαγή 

χρήσιμων  πληροφοριών  και  το  κλίμα  “συντροφικότητας”.    Αυτό  μπορεί  να  έχει 

αρνητική  επίδραση  στην  ψυχολογία  των  εργαζομένων  από  απόσταση,  αλλά  και 

ουσιαστική επίδραση στην απόδοσή της εργασίας τους.  

Ένα άλλο δυνητικό πρόβλημα μπορεί να είναι ότι οι εργαζόμενοι όντας θεωρητικά 

“αόρατοι” από τους προϊσταμένους τους καθώς δεν εργάζονται στον ίδιο χώρο και 

δεν έχουν την καθημερινή άμεση επαφή, αξιολογούνται μόνο από το αποτέλεσμα της 

εργασίας τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες.  Η αξιολόγηση μέσα 

από αποκλειστικά τα αποτελέσματα μπορεί  να είναι  ατελής καθώς δε λαμβάνεται 

υπόψη η συμπεριφορά του εργαζομένου.  Αυτό καθιστά τους εργαζόμενους μέσω της 

Τηλεργασίας περισσότερο ευάλωτους σε αρνητική αξιολόγηση στην περίπτωση που 
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αυτή βασίζεται  αποκλειστικά στα επιτεύγματά τους.     Τα παραπάνω μπορούν να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη των εργαζομένων μέσω Τηλεργασίας, είτε 

αυτή αφορά σε μία μισθολογική μεταβολή είτε μετακίνηση σε μία καλύτερη θέση ή 

ιεραρχικό επίπεδο.  

Ο  βαθμός  της  βαρύτητας  των  συγκεκριμένων  αρνητικών  επιπτώσεων  εξαρτάται 

βέβαια και από τις προδιαγραφές της ίδιας της θέσης, όσο και από την οργάνωση και 

εμπειρία της εταιρείας σε θέματα Τηλεργασίας.  Όπως είδαμε παραπάνω, υπάρχουν 

θέσεις που εξορισμού είναι “μοναχικές” χωρίς σημαντική αλληλεπίδραση με άλλες 

θέσεις.   Για  παράδειγμα,  ένας  γραφίστας  που  εργάζεται  από  το  σπίτι  του  δε 

χρειάζεται ιδιαίτερη επαφή με τους συναδέλφους του για να είναι αποτελεσματικός 

στη  δουλειά  του  και  τα  αποτελέσματα  της  δουλειάς  του  είναι  ενδεικτικά  της 

αποτελεσματικότητάς  του.   Ένας  υπάλληλος  που  εργάζεται  στην  εξυπηρέτησή 

πελατών  όμως,  μπορεί  να  έχει  ανάγκη  την  επικοινωνία  με  συναδέλφους  ή  την 

καθοδήγηση του προϊσταμένου του για να είναι περισσότερο αποτελεσματικός.

Οι  παραπάνω  αρνητικές  επιπτώσεις  μπορούν  να  μετριαστούν  με  την  τακτική 

επικοινωνία,  τόσο  από απόσταση,  όσο και  από  κοντά,  μέσω της  συμμετοχής  των 

απομακρυσμένων εργαζομένων σε συναντήσεις,  εταιρικές εκδηλώσεις κλπ.  Και σε 

αυτή την περίπτωση η τεχνολογία που σχετίζεται με την απομακρυσμένη επικοινωνία 

μπορεί να προσφέρει πολλά.

Απώλεια τεχνικής υποστήριξης.  Η εξάρτηση από τον εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

εργασίας πολλαπλασιάζεται  για τους εργαζόμενους μέσω Τηλεργασίας.   Μία απλή 

τεχνική  βλάβη μπορεί  να  καταστήσει  την  εργασία  τους  αδύνατη,  κάτι  που  δε  θα 

συνέβαινε αν εργαζόντουσαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, καθώς εκεί λογικά 

θα  υπάρχει  μία  διαδικασία  εξυπηρέτησης  και  αντιμετώπισης  του  προβλήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργαζόμενος μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε άλλη πόλη 

ή χώρα για την εκτέλεση της εργασίας του,  είναι  σημαντικό να έχουν προβλεφθεί 

τρόποι  αντιμετώπισης  των  τεχνικών  προβλημάτων,  είτε  με  εκπαίδευση  του 
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εργαζόμενου ώστε να μπορεί να δίνει κάποιες βασικές λύσεις, είτε με την προσφυγή 

σε εξωτερικούς πόρους που θα μπορούν να δίνουν άμεσες λύσεις.

Δυσκολία  στο  διαχωρισμό  προσωπικής  και  επαγγελματικής  ζωής.  Σε  ένα  τυπικό 

εργασιακό  περιβάλλον  ο  χώρος  και  ο  χρόνος  εργασίας  καθώς  και  οι  συνθήκες 

εργασίας είναι σε κάποιο βαθμό δεδομένες.  Για κάποιον που εργάζεται από το σπίτι  

του  ωστόσο,  τα  πράγματα  είναι  περισσότερο  σύνθετα.  Το  να  μπορεί  κανείς  να 

διαχωρίζει την προσωπική από την επαγγελματική του ζωή όταν εργάζεται στον ίδιο 

χώρο  που  ζει,  μπορεί  να  παρουσιάσει  δυσκολίες  και  έλλειψη  συγκέντρωσης, 

επηρεάζοντας τελικά την απόδοσή του και το αποτέλεσμα της εργασίας του.  Αυτό 

είναι  μία  πρόκληση  που  αντιμετωπίζουν  οι  εργαζόμενοι,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να 

μπορούν  να  καθορίσουν  τα  όριά  τους  και  να  αξιοποιήσουν  την  ευελιξία  που 

προσφέρει  η Τηλεργασία,  επιλέγοντας  το χρόνο εργασίας που να τους  εξυπηρετεί 

περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τις άλλες υποχρεώσεις τους.
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4.  Βέλτιστες Πρακτικές

Έχοντας μελετήσει την πρακτική της Τηλεργασίας, καθίσταται σαφές ότι μπορεί να 

προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους.   Όπως 

και σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της διοίκησης, δεν υπάρχει μία λύση που να 

ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις, καθώς κάθε μία έχει τις δικές τις ανάγκες αλλά και 

ιδιαιτερότητες  που  την  καθιστούν  μοναδική.   Θα  μπορούσαμε  ωστόσο  να 

καθορίσουμε ένα γενικό πλαίσιο που εμπεριέχει αρχές βάσει των οποίων η εφαρμογή 

της  Τηλεργασίας  μπορεί  να  έχει  θετικά  αποτελέσματα.   Σύμφωνα  λοιπόν  με 

πρόσφατη  έρευνα  του  HR  Focus  (2011),  προκειμένου  να  είναι  ένα  πρόγραμμα 

επιτυχημένο, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω: 

Χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας και όχι μόνο αλλαγή των εργαλείων.  Οι αλλαγές που 

θα  απαιτηθούν  για  την  προσαρμογή  της  επιχείρησης  είναι  ευρύτερες  από  την 

ενδεχόμενη εισαγωγή τεχνολογίας που θα καθιστά ικανή την εργασία από απόσταση. 

Θα πρέπει  να προσεχθεί  ιδιαίτερα το ζήτημα της διοίκησης των απομακρυσμένων 

εργαζομένων.   Η  έμφαση  στο  αποτέλεσμα  ως  βασικό  κριτήριο  αξιολόγησης  του 

προσωπικού  είναι  σημαντική,  καθώς  οι  προϊστάμενοι  θα  πρέπει  να  μάθουν  να 

υποστηρίζουν και να αξιολογούν το προσωπικό με το οποίο δε θα έχουν καθημερινή, 

προσωπική επαφή.   Σε μία εταιρεία που λόγω κουλτούρας ευνοεί και επιδιώκει τη 

μεγαλύτερη  φυσική  παρουσία  στην  εταιρεία  και  η  εικόνα  του  εργαζομένου 

διαμορφώνεται  βάσει  των  ωρών  παρουσίας  του  στην  δουλειά,  η  εφαρμογή  της 

Τηλεργασίας θα συναντήσει προβλήματα καθώς από τη φύση της έρχεται σε αντίθεση 

με την υφιστάμενη κουλτούρα.

Τα  οφέλη  θα  πρέπει  να  είναι  ξεκάθαρα.   Παρά  το  ότι  η  προστιθέμενη  αξία  της 

Τηλεργασίας μπορεί να είναι εμφανής στα υψηλότερα κλιμάκια της εταιρείας, είναι 

σημαντικό αυτό να καταστεί σαφές και στα υπόλοιπα στελέχη και ιδιαίτερα σε αυτά 

που θα επιβλέπουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους.  Τα στελέχη αυτά που θα 

κληθούν  να  υλοποιήσουν  προγράμματα  Τηλεργασίας  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  τη 

λογική και  τα  οφέλη που θα προκύψουν για την  επιχείρηση,  ώστε  να δώσουν τη 
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δέουσα σημασία και να μπορέσουν να υποκινήσουν κατάλληλα το προσωπικό τους, 

αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα προκύψουν στην πορεία.  Καθιστώντας αυτά 

τα  στελέχη  συνυπεύθυνα  και  αποσπώντας  τη  δέσμευσή  τους,  η  δυνατότητα 

αποτελεσματικής εφαρμογής τέτοιων μεθόδων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

καθίστανται περισσότερο αποτελεσματικές. 

Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Άτομα που ανήκουν 

σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ενδέχεται να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση σε 

ζητήματα  ευέλικτων  μορφών  εργασίας,  όπως  η  Τηλεργασία.    Για  παράδειγμα,  η 

επιδίωξη για μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και στην εργασία 

μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο σε νέους εργαζόμενους  και λιγότερο σε άτομα 

μεγαλύτερης  ηλικίας  που  είναι  συνηθισμένα  σε  άλλου  είδους  “δέσιμο”  με  την 

εταιρεία τους.  Αντίστοιχη μπορεί να είναι και η σχέση με την τεχνολογία, χωρίς αυτό 

βέβαια  να  είναι  απόλυτο.   Αυτό  που  θεωρείται  ωστόσο  σημαντικό,  είναι  η 

διασφάλιση  ότι  οι  εργαζόμενοι  θα  είναι  εξοικειωμένοι  σε   κάποιο  βαθμό  με  την 

πρακτική της Τηλεργασίας, όχι τόσο στο ζήτημα των λεπτομερειών, όσο στο ότι αυτή 

θα ταιριάζει με τη φιλοσοφία τους, τους ρυθμούς της ζωής τους και τις γνώσεις τους 

για την τεχνολογία.

Έμφαση στην εκπαίδευση των προϊσταμένων.  Είναι αναμενόμενο ότι οι περισσότεροι 

προϊστάμενοι  δε  θα  έχουν  την  εμπειρία  της  διοίκησης  των  εργαζομένων  μέσω 

Τηλεργασίας.  Θα πρέπει να αφιερωθούν οι απαραίτητοι πόροι για την εκπαίδευσή 

τους  στη  συγκεκριμένη  πρακτική,  κάτι  που  θα  τους  ενδυναμώσει,  δίνοντας  τους 

παράλληλα τα εργαλεία να συντονίσουν και να υποκινήσουν τους εργαζομένους τους 

στα νέα εργασιακά δεδομένα.   Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονείται ότι ο εργαζόμενος 

θα χρειαστεί  την  καθοδήγηση του προϊσταμένου του σε μεγαλύτερο ενδεχομένως 

βαθμό, καθώς αυτός θα είναι πιθανότατα ο συνδετικός του κρίκος με το γραφείο, 

ελλείψει και της προσωπικής τακτικής επαφής με τους συναδέλφους του.

Αποδοχή της διαφορετικής προσέγγισης.   Ένας πειρασμός στον οποίο υποκύπτουν 

συχνά οι  επιχειρήσεις  είναι  η προσπάθεια για “δικαιοσύνη”.    Αυτή η δικαιοσύνη 
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εκφράζεται με ενιαίες πρακτικές, με τη λογική ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την  

ίδια  αντιμετώπιση  προς  όλους  τους  εργαζομένους.   Σε  ζητήματα  ευελιξίας  της 

εργασίας ωστόσο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της θέσης 

εργασίας  ή  του  ατόμου,  μπορούν  να  φέρουν  καλύτερα  αποτελέσματα.   Ένας 

εργαζόμενος στο γραφείο κι  ένας εργαζόμενος στο σπίτι  δεν  είναι  απαραίτητο να 

εργάζονται με το ίδιο ωράριο, ακόμη κι έχουν την ίδια θέση εργασίας.  Θα πρέπει 

λοιπόν οι επιχειρήσεις – στο πλαίσιο του δυνατού - να είναι ανοικτές σε ιδέες και 

προτάσεις και να τολμούν το διαφορετικό, χωρίς προκαταλήψεις και αγκυλώσεις.

Σταδιακή  εφαρμογή.   Δεν  πρέπει  να  υπάρχει  σπουδή  για  την  επέκταση  της 

τηλεργασίας σε μεγάλη κλίμακα.  Η εφαρμογή σταδιακά, μέσω δοκιμών και πιλοτικών 

σταδίων, μπορεί να δώσει την ευκαιρία αντιμετώπισης προβλημάτων σε μικρή και  

διαχειρίσιμη κλίμακα και  να προφυλάξει  την  εταιρεία.   Μία εφαρμογή σε  ευρεία 

κλίμακα από την αρχή, μπορεί να εκθέσει την εταιρεία σε κινδύνους λόγω αστοχιών 

και  να εξανεμίσει  τα όποια πλεονεκτήματα.   Η εμπιστοσύνη στο ότι  ένα σύστημα 

ευέλικτης  εργασίας  μπορεί  να  λειτουργήσει  σωστά  και  αποδοτικά  είναι  πολύ 

σημαντική κι αν αυτή κλονιστεί λόγω της αρχικής αποτυχίας σε μεγάλη κλίμακα, ο 

κίνδυνος απαξίωσης του είναι μεγάλος.

Εξέταση και άλλων επιλογών.  Με βάση τις ρεαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης, θα 

πρέπει να εξεταστούν και άλλες μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες εναλλακτικές 

μορφές  ευέλικτης  απασχόλησης.   Μπορεί  για  παράδειγμα  κι  ένα  περισσότερο 

ευέλικτο ωράριο,  όπου η ώρα άφιξης θα καθορίζει την ώρα αναχώρησης από την 

εργασία  να  αποτελέσει  είτε  μία  λύση,  είτε  μία  καλή  αρχή  για  ένα  περισσότερο 

σύνθετο μοντέλο εργασίας.
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5.  Η Τηλεργασία στην Πράξη:  Μελέτες Περιπτώσεων

Μετά  από  τη  θεωρητική  ανάλυση,ακολουθούν  δύο  μελέτες  περιπτώσεων  που  θα 

δείξουν παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της Τηλεργασίας.  Η πρώτη αφορά στην 

εταιρεία  που  ασχολείται  με  το  ασφαλιστικό  σκέλος  της  Lloyd's  την  Lloyd's  Policy 

Signing  Office και η δεύτερη τη γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ ΑΤ & Τ.  Η 

πρώτη  εταιρεία  εφαρμόζει  σε  μικρή  κλίμακα  την  Τηλεργασία  ενώ  η  δεύτερη 

θεωρείται από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά στη 

συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης.

5.1.  Μελέτη Περίπτωσης: Loyd's

Η  μελέτη  περίπτωσης  προέρχεται  από  το  άρθρο  του  Michael  Collins  στο  New 

Technology, Work and Employment (2005).

H Lloyd's Policy Signing Office (LPSO) έχει ως αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε περίπου 350 συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες , πράκτορες και 

ασφαλιστές.   Το  εύρος  των  υπηρεσιών  της  περιλαμβάνει  έκδοση  ασφαλιστικών 

εντύπων,  δημοσίευση στοιχείων,  λογιστικές  εργασίες  και  διαχείριση  χρημάτων  σε 

διαφορετικά  νομίσματα  και  περιοχές.    Στις  αρχές  του  2001  (έτος  στο  οποίο 

αναφέρεται η μελέτη περίπτωσης) απασχολούσε περίπου 300 άτομα πλήρους και 100 

άτομα  μερικής  απασχόλησης.    Από  το  σύνολο  των  400  ατόμων,  52  άτομα  (47 

γυναίκες  και  5  άντρες)  απασχολούνταν  μέσω  Τηλεργασίας  (περίπου  12,5%  του 

συνόλου  του  προσωπικού).   Οι  εργαζόμενοι  αυτοί  είχαν  σαν  κύριο  χώρο 

απασχόλησης το σπίτι τους στο 60% - 90% του χρόνου τους, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο 

εργαζόντουσαν στα γραφεία της εταιρείας.  Τα καθήκοντα των Τηλεργαζομένων ήταν 

παρόμοια με αυτά των συναδέλφων τους που εργαζόντουσαν στο γραφείο.

Προκειμένου να εξεταστεί  η αποτελεσματικότητα της  εφαρμογής της  Τηλεργασίας 

στην επιχείρησης, εξετάστηκαν οι εξής παράγοντες:

• Ανάλυση Κόστους / ωφέλειας
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• Παραγωγικότητα

• Εργασιακή Ικανοποίηση

• Ζήτηση για Τηλεργασία

• Συνολική απόδοση της Τηλεργασίας

Οι Οικονομικές Επιπτώσεις.  Η ανάλυση αποσκοπούσε στη διερεύνηση του συνολικού 

κόστους  της  Τηλεργασίας  και  η  σύγκρισή  της  με  την  εργασία  στο  γραφείο.  

Αναλύθηκαν παράγοντες που αφορούν τόσο στην προετοιμασία του γραφείου, όσο 

και  τα  έξοδα  που  σχετίζονται  με  τη  λειτουργία  της  θέσης.   Οι  παράγοντες  που 

αναλύθηκαν είναι:

i. Εξοπλισμός Η/Υ και επικοινωνιών

ii. Λογισμικό

iii. Κόστος επικοινωνίας

iv. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση

v. Το περιβάλλον (εξοπλισμός γραφείου)

vi. Έξοδα Logistics

vii. Έξοδα διαχείρισης

viii. Έξοδα διοίκησης

Τα  αποτελέσματα  της  οικονομικής  ανάλυσης  παρουσιάζονται  στον  πίνακα  της 

επόμενης σελίδας.
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Πίνακας 3: Σύγκριση Κόστους Εργασίας στο Γραφείο και Τηλεργασίας στην Lloyd's

(Ποσά σε λίρες Μ. Βρετανίας)

Συγκριτικά Κόστη

Οριακό κόστος ανά άτομο Συνολικό Ετήσιο Κόστος

Προετοιμασί
α γραφείου 

στην εταιρεία
Έτος 1

Προετοιμασί
α γραφείου 

στο σπίτι
Έτος 1

Εργαζόμενος 
στο Γραφείο

Τηλεργαζόμε-
νος στο σπίτι

Τηλεργαζόμε-
νος στο 
Γραφείο

Σύνολο 
Τηλεργαζόμε-

νου

Κόστη Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Εξοπλισμός 1.718 1.795

Λογισμικό 192 334

Έξοδα Τηλεπικοινωνίας 224 535 1.030 2.209 22.820 161.853 3.799 165.652

Συντήρηση & Υποστήριξη 1489 1.409 77.428 73.268 10.572 83.840

Άλλα 45 227

Σύνολο 2.179 2.024 3.385 3.618 105.248 235.121 14.370 249.492

Χώρος Εργασίας

Έπιπλα 365 200

Σύνολο 365 200

Logistics

Φοριαμοί εγγράφων 80

Courier 2.347 43.836 43.836

Υποστήριξη και έλεγχος 38.669 38.669

Σύνολο 80 2.347 82.505 82.505

Συνολικό Οριακό Κόστος 2.544 2.024 3.665 5.965 105.248 317.627 14.370 331.997

Επιπλέον Κόστος (οφέλη) από τους Τηλεργαζόμενους 1.121 3.941 226.749

Πηγή: “The (not so simple) Case for Teleworking: A Study at Lloyd’s of London”, σελ.: 123
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Παρατηρούμε ότι με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν υπάρχει οικονομικό όφελος για 

την επιχείρηση.  Αντίθετα, το κόστος ανά εργαζόμενο αυξάνεται κατά 226.749 λίρες, 

σχεδόν διπλάσιο από το κόστος του εργαζομένου στο γραφείο.  Ενδιαφέρον είναι το 

ότι τα έξοδα για τον εξοπλισμό του γραφείου παρουσιάζουν μικρή διαφορά και στις 

δύο περιπτώσεις,  κάτι  που στερεί  από την Τηλεργασία ένα από τα σημαντικά της 

επιχειρήματα σε σχέση με το κόστος της.  Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στα έξοδα 

που σχετίζονται με τις Τηλεπικοινωνίες είναι αυξημένα με ένα ποσό της τάξης  των 

47.000  λιρών  που  αντιστοιχεί  σε  υπηρεσίες  “Homeworking”,  δηλαδή  υπηρεσίες 

σύνδεσης με το εταιρικό δίκτυο, κάτι που είναι απαραίτητο στις συγκεκριμένες θέσεις 

εργασίας.   Σε  μία  άλλη  περίπτωση  που  κάποιο  αντίστοιχο  –  ή  τουλάχιστον 

αντίστοιχου κόστους – λογισμικό δε θα ήταν απαραίτητο, το αντίστοιχο κόστος θα 

ήταν αισθητά μειωμένο. 

Παραγωγικότητα.   Η  μέτρηση  της  παραγωγικότητας  των  εργαζομένων  είναι 

αναμφίβολα  μία  σημαντική  πρόκληση  που  αντιμετωπίζει  κάθε  επιχείρηση.    Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασιζόταν στη Μέθοδο 

των Έξι Σίγμα (Six Sigma Method).   Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος υπολογίζει τα λάθη 

ή ελαττωματικά προϊόντα ανά ένα εκατομμύριο ευκαιρίες για λάθος ή ελαττωματικό 

προϊόν.   Η  εταιρεία  ανάλυσε  περίπου  185.000  συναλλαγές  σε  μία  περίοδο  13 

εβδομάδων,  προκειμένου  να  καταλήξει  στην  αξιολόγηση  του  προσωπικού  σε  μία 

κοινή βάση, από την οποία θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα.

Η παραγωγικότητα εκφράζεται ως Τελική Λειτουργική Αποδοτικότητα και ορίζεται ως 

το ποσοστό του διαθέσιμου χρόνου για παραγωγική εργασία του κάθε εργαζομένου, 

πολλαπλασιαζόμενο  με  τον  όγκο  εργασίας  που  επιτεύχθηκε  συγκρινόμενο  με  το 

αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης. 

Τα αποτελέσματα έχουν την παρακάτω μορφή: 
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Διάγραμμα 2:   Τελική Λειτουργική Αποδοτικότητα στη Lloyd's

Πηγή: “The (not so simple) Case for Teleworking: A Study at Lloyd’s of London”, σελ.: 121 –  

Προσαρμογή από το συγγραφέα

Η διαφορά στο επίπεδο απόδοσης είναι σημαντικά υπέρ της Τηλεργασίας, χωρίς να 

επηρεάζεται  από  το  φύλο  των  εργαζομένων.   Παρατηρούμε  ότι  στο  σύνολο  του 

προσωπικού  η  διαφορά  στην  απόδοση  ξεπερνά  τις  18  ποσοστιαίες  μονάδες.   Η 

απόδοση  των  εργαζομένων  από  το  σπίτι  ξεπέρασε  κατά  32,5%  την  απόδοση  των 

εργαζομένων στο γραφείο, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό.

Εργασιακή  Ικανοποίηση.  Τα  αποτελέσματα  παράλληλης  έρευνας  Εργασιακής 

Ικανοποίησης, ήταν τα παρακάτω:

i. Οι  Τηλεργαζόμενοι  ήταν  περισσότερο  ευχαριστημένοι  με  την  ισορροπία 

επαγγελματικής  και  προσωπικής  ζωής,  παρά  το  ότι  θεωρούσαν  ότι  είχαν 

λιγότερες προοπτικές εξέλιξης και εκπαίδευσης.

ii. Υπήρξε ένα αίσθημα “αυτοί και εμείς” ανάμεσα στις δύο ομάδες εργαζομένων 

που  αντικατέστησε  την  αίσθηση  ότι  όλοι  εργαζόμενοι  ανήκουν  στην  ίδια 

ομάδα.
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iii. Τα προβλήματα μηχανογράφησης,  θεωρήθηκαν περισσότερο σημαντικά για 

τους Τηλεργαζόμενους από ότι για τους εργαζόμενους στο γραφείο.  

iv. Εμφανίστηκε σε κάποιες περιπτώσεις αίσθημα απομόνωσης και μοναξιάς.

Ζήτηση  για  Τηλεργασία.   Υπήρξε  έντονο  ενδιαφέρον  από  τους  εργαζόμενους  στο 

γραφείο για εργασία μέσω Τηλεργασίας.  Αυτό δείχνει ότι η επιλογή της Τηλεργασίας 

φαντάζει  ως ελκυστική για τους εργαζόμενους στο γραφείο.   Αυτό είναι  ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς οι εργαζόμενοι στο γραφείο είχαν μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για 

τη μορφή της Τηλεργασίας καθώς το 12,5% των συναδέλφων τους εργάζεται με αυτή 

τη μέθοδο.  Συνεπώς η προτίμηση για την Τηλεργασία αποτελεί προϊόν συνειδητής 

επιλογής.

Συνολική Απόδοση της Τηλεργασίας.  Προκειμένου να υπάρξει μία συνολική εικόνα 

για την πραγματική συνεισφορά και τα αποτελέσματα της Τηλεργασίας, επιλέχθηκε η 

Εξισορροπημένη  Κάρτα  Απόδοσης  (Balanced  Scorecard).   Με  βάση  αυτή  τη 

μεθοδολογία, εξετάζεται ο αντίκτυπος της Τηλεργασίας σε διάφορες λειτουργίες της 

επιχείρησης και παρουσιάζονται ενοποιημένα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα. 

Η αξιολόγηση αυτού του τύπου είναι απαραίτητη και λειτουργεί συμπληρωματικά της 

αξιολόγησης βάσει του κόστους,  αξιολογώντας όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και μη 

οικονομικούς παράγοντες προκειμένου λοιπόν να υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα της 

εφαρμογής της Τηλεργασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
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Πίνακας 4:  Κάρτα Εξισορροπημένης Απόδοσης - Lloyd's

Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης 
(Key Performance Indicator)

Πιθανή επίδραση της 
Τηλεργασίας

Διάσταση Πελατών

Ταχύτητα διεκπεραίωσης 5 εργάσιμες ημέρες Αρνητική

Ποιότητα 97% χωρίς λάθος Ουδέτερη

Διάσταση Εσωτερικών Διαδικασιών

Επίτευξη Στόχων Διεκπεραίωσης Διάφοροι Αρνητική

Επίτευξη Ποιοτικών Στόχων Σε ατομικό επίπεδο Θετική

Ικανοποίηση Θετική

Δέσμευση Θετική

Αποχωρήσεις / Διακράτηση Θετική

Ικανότητες Αρνητική

Απουσίες Θετική

Διάσταση Καινοτομίας και Μάθησης

Πίνακας Ικανοτήτων
Συμπλήρωση του πίνακα για 
όλες τις υπηρεσίες

Ουδέτερο / Αρνητικό

Μέτρηση διαδικασιών Καινοτομία Αρνητική

Ταχύτητα Αρνητική

Μάθηση Αρνητική

Ενότητα / κοινή νοοτροπία Αρνητική

Οικονομική Διάσταση

Οικονομικοί δείκτες
Κύκλος εργασιών ανά 
εργαζόμενο

Θετική (υπέρ των 
Τηλεργαζομένων)

Κόστος ανά εργαζόμενο Αρνητική

Παραγωγικότητα ανά 
εργαζόμενο 

Θετική

Κέρδος ανά εργαζόμενο Ουδέτερη

Συνολική σχέση 
Κόστους/Ωφέλειας

Ουδέτερη

Πηγή: “The (not so simple) Case for Teleworking: A Study at Lloyd’s of London”, σελ.: 125

Μετά από την ανάλυση των παραπάνω 19 παραγόντων, βλέπουμε ότι η εικόνα δε 

διαφοροποιείται ιδιαίτερα υπέρ της Τηλεργασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.   Τα 
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αρνητικά στοιχεία δείχνουν να είναι περισσότερα από τα θετικά, κάτι που δείχνει ότι  

η Τηλεργασία δε θα πρέπει  να θεωρείται  ότι  είναι συμφέρουσα επιλογή για κάθε 

επιχείρηση.   Παρόλο  που  υπάρχουν  θετικά  στοιχεία,  όπως  η  απόδοση  των 

εργαζομένων και η αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση,  τα οικονομικά δεδομένα είναι 

αμείλικτα και κατά της εφαρμογής της Τηλεργασίας.  Έχουμε λοιπόν μία περίπτωση 

όπου η  σημαντικά  αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων δεν ταυτίζεται  με 

θετικά  οικονομικά  αποτελέσματα  για  την  επιχείρηση.    Προφανώς  θα  πρέπει  να 

υπάρξει έλεγχος του κόστους και περιορισμός του στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

Ενδεχομένως  θα  πρέπει  να  υπάρξει  κάποιος  ανασχεδιασμός  διαδικασιών  από  τις 

οποίες μπορούν να προκύψουν νέες πρακτικές και  τρόποι εκτέλεσης της εργασίας 

από  όπου  θα  προκύψουν  οικονομικά  οφέλη  καθιστώντας  την  Τηλεργασία 

περισσότερο βιώσιμη πρακτική.

5.2.  Μελέτη Περίπτωσης: AT&T

Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται στο σχετικό άρθρο των Joseph Roitz και Ellen Jackson 

με τίτλο “AT&T Adds Business Continuity to the Long List of Telework's Advantages”, 

που δημοσιεύθηκε Journal of Organizational Excellence (2006).

H AT&T δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες  εταιρείες  παγκοσμίως  στο  συγκεκριμένο  χώρο.  Απασχολεί 

περισσότερους από 256.000 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της φτάνει τα 124 

δισ.  Δολάρια.   Η AT&T έχει  εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της  Τηλεργασίας την 

οποία χρησιμοποιεί  για περισσότερο από μία δεκαετία ούσα από τις  πρωτοπόρες 

εταιρείες  στη συγκεκριμένη μορφή εργασίας.  Ο αριθμός των Τηλεργαζομένων στο 

σύνολο του προσωπικού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περίπου 40.000 εργαζόμενοι, 

δηλαδή  περίπου  15,6%  του  ανθρώπινου  δυναμικού  της  εταιρείας.   Για  τους  δε 

εργαζόμενους  στις  ΗΠΑ,  το  ποσοστό  των εργαζομένων αποκλειστικά από  το  σπίτι 

πλησιάζει το 30%. 

Με την αξιοποίηση της τηλεργασίας η AT&T σκοπεύει στην μεταμόρφωση του χώρου 

εργασίας και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα σε μία Οικονομία της Γνώσης.  Η 
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βασική πεποίθηση είναι ότι η εργασία δεν είναι απαραίτητο να διεκπεραιώνεται σε 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και ότι η δημιουργικότητα δε συνδέεται με το χρόνο και 

τον τόπο εργασίας.  

Η οπτική της AT&T σχετικά με την μεταμόρφωση της εργασίας, από τη Βιομηχανική 

Οικονομία στην Οικονομία της Γνώσης, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5: Επιπτώσεις στην Εργασία από τη Μετατροπή της Βιομηχανικής 

Οικονομίας σε Οικονομία της Γνώσης.

Βιομηχανική Οικονομία Οικονομία της Γνώσης

Εταιρεία

Συνδεδεμένη με 
συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις
Έμφαση στην 
παραγωγή

Παραγωγή συνδεδεμένη με 
τη γνώση, καθοριζόμενη από 
δίκτυα εσωτερικής 
επικοινωνίας 

Εταιρικό 
Μοντέλο

Σταθερές και 
καθορισμένες δομές

Αναπτυσσόμενα δίκτυα 
συνεργαζόμενα σε 
παγκόσμιο επίπεδο

Εργασία Πλήρης απασχόληση
Αυτοαπασχολούμενοι, με 
ένα εύρος συνεργασιών 
εντός της εταιρείας

Ικανότητες
Σταθερές, ευκρινώς 
καθορισμένες

Δυναμικές, σύνθετες, 
εξατομικευμένες και 
ασταθείς

Χρόνος/Χώρος
Καθορισμένος, 
σταθερός χρόνος

Ευέλικτος, εικονικός χρόνος 
και χώρος

Τόπος Εργασίας
Συγκεκριμένος και 
μοιραζόμενος με 
άλλους

Μη καθορισμένος, ατομική 
επιλογή του κάθε 
εργαζομένου

Ισορροπίες 
ζωής (π.χ. 
Οικογένεια και 
εργασία)

Σταθερές και 
ξεχωριστές

Συνδεόμενες, συνεχώς 
μεταβαλλόμενες

Πηγή: “AΤ & Τ Adds Business Continuity to the Long List of Telework’s Advantages”, σελ.: 5
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Παρατηρούμε ότι η χρήση της Τηλεργασίας στην AT&T εντάσσεται σε μία ευρύτερη 

φιλοσοφία και ένα όραμα της εταιρείας.   Αυτό μεταμορφώνει την Τηλεργασία από 

έναν τρόπο εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης αποτελεσμάτων σε μία στρατηγική 

επιλογή της εταιρείας.

Η AT&T επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στην Τηλεργασία.  Σύμφωνα με σχετικές 

μελέτες της εταιρείας, τα οικονομικά οφέλη από την Τηλεργασία ξεπερνούν τα 180 εκ. 

Δολλάρια σε ετήσια βάση, κάτι που η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι συντελεί σε  

σημαντικό ποσοστό στην ηγετική της θέση, ως η πιο αποδοτική εταιρεία στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών, τουλάχιστον στις ΗΠΑ.  

Οι μορφές της Τηλεργασίας που απαντώνται στην AT&T είναι οι εξής:

Πλήρης απασχόληση μέσω της Τηλεργασίας.  Αυτή η μορφή επίσης περιλαμβάνει για 

παράδειγμα:  Εργαζόμενους  που  μένουν  αρκετά  κοντά  στις  εγκαταστάσεις 

προκειμένου  να  μπορούν  να  συμμετέχουν  σε  συσκέψεις,  εργαζόμενους  που 

χρειάστηκε  να  μετακομίσουν  αλλά  διατήρησαν  τη  θέση  τους,  καθώς  και 

εργαζόμενους  που  λόγω  της  εργασίας  τους  χρειάζεται  να  βρίσκονται  διαρκώς  σε 

κίνηση (π.χ. Πωλητές) και χρησιμοποιούν τόσο τα γραφεία της εταιρείας (κυρίως για 

συσκέψεις) όσο και το σπίτι τους.

Τακτική Τηλεργασία.  Αναφέρεται στους εργαζόμενους  που εργάζονται από το σπίτι 

τους 1 ή 2 φορές το μήνα,  ανάλογα με το φόρτο εργασίας τους.   Χρησιμοποιούν 

εταιρικούς φορητούς υπολογιστές και άλλο εξοπλισμό για εργασία στο σπίτι.

Επιχειρησιακή Συνέχεια.  Η συγκεκριμένη μορφή περικλείει τους εργαζόμενους που 

απασχολούνται από το σπίτι τους σε έκτακτες περιπτώσεις, λόγω ιδιαίτερων καιρικών 

ή  οικογενειακών  συνθηκών  και  οι  οποίοι  δε  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  ως 

Τηλεργαζόμενους, κυρίως λόγω της σποραδικής και απρογραμμάτιστης απασχόλησής 

τους στο σπίτι.  Η έννοια της Επιχειρησιακής Συνέχειας αναφέρεται στη δυνατότητα 

της εταιρείας να απασχολήσει το συγκεκριμένο προσωπικό σε διαφορετική τοποθεσία 
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από το γραφείο τους, κάτι που μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας της 

επιχείρησης  σε  περίπτωση  κάποιου  έκτακτου  συμβάντος  (π.χ.  Ακραίες  καιρικές 

συνθήκες). 

Ο επιμερισμός του προσωπικού ανάλογα με τον τύπο Τηλεργασίας που ακολουθεί, 

είναι ο εξής:

Διάγραμμα 3:  Η Κατανομή του Προσωπικού της AT&T σε Σχέση με την Τηλεργασία

Πηγή: “AΤ & Τ Adds Business Continuity to the Long List of Telework’s Advantages”, σελ.: 7

Η  προώθηση  της  πρακτικής  της  Τηλεργασίας  στηρίχθηκε  αρχικά  στη  λογική  της 

εξοικονόμησης πόρων, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τα ενοίκια και τα άλλα 

κόστη που σχετίζονται με τους παραδοσιακούς χώρους των γραφείων.  Από τις αρχές 

του 2000 η εταιρεία άρχισε να ενθαρρύνει την Τηλεργασία ως ισχυρή εναλλακτική 

επιλογή  αντί  της  εργασίας  στο  γραφείο.   Η  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  των 

επικοινωνιών και ιδιαίτερα της ευρυζωνικής (broadband) πρόσβασης στο διαδίκτυο 

ήταν  επίσης  σημαντικός  παράγοντας  που  καθιστούσε  την  εργασία  από  το  σπίτι 

περισσότερο εφικτή από τα προηγούμενα χρόνια.
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Η προώθηση της Τηλεργασίας είχε δύο στόχους:   Τους διευθυντές και τους ίδιους 

τους εργαζόμενους.

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι διευθυντές να υποστηρίξουν τους υφισταμένους 

τους στη μετάβαση από την εργασία στο γραφείο στην Τηλεργασία, έπρεπε να έχουν 

κάποιο  σημαντικό  κίνητρο.   Το  ρόλο  αυτού  του  κινήτρου  έπαιξε  ο  παράγοντας 

“κόστος ενοικίου” ο οποίος τονίστηκε εμφατικά σε κάθε προϋπολογισμό και ώθησε 

τους  διευθυντές  να  παρακινήσουν  το  προσωπικό  τους  να  εργαστεί  από  το  σπίτι,  

μειώνοντας έτσι το κόστος ενοικίου και βελτιώνοντας τα αποτελέσματά του τμήματός 

τους.  

Σε  ό,τι  αφορά στους  εργαζόμενους,  η εταιρεία προσπάθησε  να ενθαρρύνει  όσους 

περιστασιακά εργαζόντουσαν από το σπίτι τους να το κάνουν συχνότερα.  

Σε  ότι  αφορά  το  πρώτο  σκέλος,  άρχισε  σταδιακά  να  επιτυγχάνεται  σημαντική 

εξοικονόμηση  στα  έξοδα  για  ενοίκια,  ενώ  σε  ό,τι  αφορά  τη  συμμετοχή  των 

εργαζομένων στην Τηλεργασία, τα ποσοστά αυξήθηκαν από περίπου 10% που ήταν 

στην αρχή του 2000 σε περίπου 30% στο τέλος του 2004.

Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση της Τηλεργασίας προσφέρει σημαντικά οικονομικά 

πλεονεκτήματα  στην  εταιρεία.  Προκειμένου  ωστόσο  να  εξεταστεί  η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Τηλεργασίας στην AT&T, εξετάζονται ακόμη 

οι εξής παράγοντες:

• Προβληματισμοί των εργαζομένων

• Εργασιακή Ικανοποίηση

• Αποτελεσματικότητα

• Επιπτώσεις στην Επιχειρησιακή Συνέχεια

Προβληματισμοί  των  εργαζομένων.   Τα  αποτελέσματα  προέκυψαν  από  σχετική 

έρευνα που αφορούσε όσους εργαζόμενους δεν έκαναν χρήση της Τηλεργασίας.
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− Μειωμένη ορατότητα.  Αναφέρεται στην αίσθηση ότι η εργασία από το 

σπίτι  θα  καταστήσει  τους  εργαζόμενους  “αόρατους”  στους 

προϊσταμένους τους,  θα τους στερήσει ευκαιρίες εξέλιξης και εν τέλει θα 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καριέρα τους.

− Ανάγκη για ανθρώπινη επαφή.  Για πολλούς εργαζόμενους, η καθημερινή 

επαφή  με  συναδέλφους  είναι  σημαντική  και  απαραίτητη.   Σαν  ένας 

παρόμοιος  λόγος  αναφέρθηκε  επίσης  απομόνωση  και  η  μοναξιά  που 

επηρεάζει τη διάθεση και την απόδοση και αποθαρρύνει την επιλογή της 

Τηλεργασίας.

− Στυλ διοίκησης.  Το γεγονός ότι σε περιβάλλον Τηλεργασίας η επαφή με 

τον  άμεσο  προϊστάμενο  γίνεται  από  απόσταση,  μπορεί  να  δημιουργεί 

πρόβλημα σε εργαζόμενους που θέλουν περισσότερο τακτική ή δομημένη 

επαφή ή υποκίνηση.

−  Έλλειψη ευρυζωνικής σύνδεσης στο σπίτι.  Αυτό είναι ένα καθαρά τεχνικό 

ζήτημα,  αλλά  επηρεάζει  άμεσα  τη  δυνατότητα  εφαρμογής  της 

Τηλεργασίας καθώς η γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μία μάλλον 

απαραίτητη προϋπόθεση για τον εύρυθμη εργασία από το σπίτι.

Εργασιακή Ικανοποίηση.  Το 66% των εργαζομένων μέσω Τηλεργασίας δηλώνει ότι 

είναι  περισσότερο ευχαριστημένοι  με την εργασία τους από το σπίτι  και  μόνο 1% 

δηλώνει λιγότερο ευχαριστημένο.  Σε ό,τι αφορά στην προσωπική τους ζωή, το 69% 

δηλώνει  ότι  είναι  περισσότερο  ευχαριστημένο  και  μόνο  το  2%  ότι  είναι  λιγότερο 

ευχαριστημένο.   Ακόμη,  οι  Τηλεργαζόμενοι  αποδεικνύουν ότι  ο  φόβος των άλλων 

εργαζομένων σχετικά με την πορεία της καριέρας τους εφόσον επιλέξουν την εργασία 

από το σπίτι δεν ισχύει:  Το 38% των Τηλεργαζομένων θεωρεί ότι η Τηλεργασία είχε 

θετικό αντίκτυπο στην καριέρα τους, το 58% ότι είχε ουδέτερη αντίκτυπο και μόνο το 

4% θεωρεί ότι επηρεάσθηκε αρνητικά. 

Η  οπτική  των  εργαζομένων  σχετικά  με  τα  πλεονεκτήματα  της  Τηλεργασίας, 

απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Διάγραμμα 4:  Πλεονεκτήματα της Τηλεργασίας σύμφωνα με τους Εργαζομένους 

της AT&T

Πηγή: “AΤ & Τ Adds Business Continuity to the Long List of Telework’s Advantages”, σελ.: 10 

Η  ισορροπία  ανάμεσα  στην  προσωπική  και  επαγγελματική  ζωή  δείχνει  ότι  ένα 

αναμενόμενο πλεονέκτημα της Τηλεργασίας είναι αντιληπτό από τους εργαζόμενους 

που το θεωρούν το σημαντικότερο.   Ενδιαφέρον είναι  επίσης ότι  παράγοντες που 

σχετίζονται  κυρίως  με  τα  “οφέλη  της  επιχείρησης”  αναγνωρίζονται  από  τους 

εργαζόμενους.  Τέτοια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η εξοικονόμηση πόρων, 

κάτι  που δείχνει  ότι  υπάρχει  σημαντικός βαθμός ταύτισης  ανάμεσα στους  λόγους 

εφαρμογής της Τηλεργασίας από την επιχείρηση και στο πως την εκλαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι.

Αποτελεσματικότητα.   Πέρα  από  τα  προφανή  οφέλη  βάσει  των  οικονομικών 

αποτελεσμάτων στη  συγκεκριμένη περίπτωση,  είναι  σημαντικό  να  μετρηθεί  και  η 

παραγωγικότητα  των  εργαζομένων  μέσω  Τηλεργασίας  σε  σύγκριση  με  τους 

εργαζόμενους στο γραφείο.  Το κριτήριο μέτρησης που έχει επιλέξει η AT&T είναι η 

σχέση των παραγωγικών ωρών ως προς το σύνολο των ωρών εργασίας.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρείας, έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
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Διάγραμμα 5:  Ημερήσια Παραγωγικότητα του Προσωπικού της AT&T (2003)

Πηγή: “AΤ & Τ Adds Business Continuity to the Long List of Telework’s Advantages”, σελ.: 11 –  

Προσαρμογή από το συγγραφέα

Παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  το  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  το  σπίτι  έχουν  το 

μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγικών ωρών ως προς το σύνολο των ωρών εργασίας 

(79%), ενώ ταυτόχρονα υπερτερούν και ως προς τον απόλυτο αριθμό παραγωγικών 

ωρών.   Βλέπουμε  ότι  όταν  οι  Τηλεργαζόμενοι  εργάζονται  στο  γραφείο  έχουν  μία 

μικρή διαφορά στον αριθμό των παραγωγικών ωρών σε σχέση με τους συναδέλφους 

που εργάζονται σε μόνιμη βάση στο γραφείο.  Αντίστοιχα υπέρ των εργαζομένων στο 

γραφείο είναι και ο λόγος των παραγωγικών ωρών ως προς το σύνολο των ωρών 

εργασίας (76% έναντι 75% αντίστοιχα).  Φαίνεται πάντως ότι οι εργαζόμενοι στο σπίτι 

είναι οι περισσότερο αποδοτικοί, κάτι που δείχνει ότι η Τηλεργασία στην AT&T είναι 

μία πολύ αποδοτική πρακτική.

39

Όλοι οι Διευθυντές (Στο γραφείο) Τηλεργαζόμενοι (Στο γραφείο) Τηλεργαζόμενοι (Στο σπίτι)
0

2

4

6

8

10

12

9 8,8

9,7

6,8 6,6

7,7

Ώρες Εργασίας Παραγωγικές Ώρες



6.  Συμπεράσματα

Οι δύο μελέτες περιπτώσεων που αναλύθηκαν αντικατοπτρίζουν τα δύο άκρα.  Από τη 

μία έχουμε τη Lloyd's, μία σχετικά μικρή επιχείρηση με μικρή έκταση εφαρμογής της 

Τηλεργασίας  και  την  προσπάθεια  αξιολόγησής  της.   Από  την  άλλη,  η  AT&T  έχει 

τεράστια  εμπειρία  στη  συγκεκριμένη μορφή εργασίας  και  την  εφαρμόζει  σε  πολύ 

μεγάλη έκταση.  Έχοντας μελετήσει την πρακτική της Τηλεργασίας, τόσο σε επίπεδο 

βιβλιογραφίας, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων, 

μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα κυρίως σε σχέση με τις  δύο 

διαστάσεις που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

6.1.  Οικονομική Διάσταση

Σε μία πρώτη θεώρηση θα ανέμενε κανείς ότι τα οικονομικά οφέλη θα έπρεπε να 

είναι προφανή για τις επιχειρήσεις, καθώς η όποια εξοικονόμηση χώρου, εξοπλισμού 

κλπ μπορεί να έχει άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην επιχείρηση.  Από τη μελέτη 

της  AT&T  είδαμε  ότι  τα  ποσά  που  μπορούν  να  εξοικονομηθούν  είναι  σημαντικά 

(δεκάδες εκατομμύρια, στη συγκεκριμένη περίπτωση).  

Η αποκόμιση αυτού του οφέλους ωστόσο εξαρτάται από το στάδιο της εφαρμογής 

της  Τηλεργασίας  και  την  έκτασή  της.   Προκειμένου  αυτός  ο  παράγοντας  να  έχει 

σημαντικά οφέλη, η Τηλεργασία θα πρέπει να εφαρμοστεί σε μεγάλη έκταση και τόσο 

οργανωμένα, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να εξοικονομήσει χρήματα από τη 

μείωση των παραδοσιακών χώρων εργασίας.  Για μία εταιρεία με δεδομένα έξοδα για 

τα  γραφεία  και  σχετικό  εξοπλισμό,  η  Τηλεργασία  δε  θα  προσφέρει  σημαντικά 

οικονομικά  οφέλη  λόγω  εξοικονόμησης  χώρου.   Προκειμένου  να  αποκομίσει  τα 

σχετικά  οφέλη,  θα  πρέπει  να  αλλάξει  χώρο  με  την  ταυτόχρονη  εισαγωγή  της 

Τηλεργασίας,  ώστε  να  έχει  κάποια  αξιόλογη  μείωση.   Έτσι,  ακόμη  και  μία  μικρή 

εταιρεία των 50 ατόμων για παράδειγμα, εφαρμόζοντας την Τηλεργασία για 15 άτομα 

και  αλλάζοντας  χώρο γραφείων (ή  έστω αξιοποιώντας  το χώρο για κάτι  άλλο)  θα 

μπορούσε να έχει κάποιο όφελος.  Αν εφάρμοζε την Τηλεργασία για τα ίδια άτομα,  
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μένοντας στον ίδιο χώρο, δε θα μπορούσε να προσβλέπει σε σημαντικά οικονομικά 

πλεονεκτήματα.   Βλέπουμε στην περίπτωση της Lloyd's ότι όχι μόνο εξοικονόμηση 

δεν είχε,  αλλά το κόστος των Τηλεργαζομένων ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερο από 

αυτό των υπαλλήλων στο γραφείο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό  με  άμεση επίδραση στο οικονομικό αποτέλεσμα είναι  η 

αύξηση της αποδοτικότητας  των εργαζομένων.   Η πρώτη σημαντική πρόκλησή της 

είναι  η μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων,  μία πρόκληση ακόμη και  για τις 

εταιρείες που δεν εφαρμόζουν την Τηλεργασία.  Εφόσον καθιερωθεί ένα σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης,  τα αποτελέσματά του θα πρέπει να συγκριθούν με τα 

άλλα πιθανά οφέλη (ή ζημίες) που προκύπτουν από την εφαρμογή της Τηλεργασίας. 

Στις δύο μελέτες περιπτώσεων είδαμε ότι οι εργαζόμενοι από το σπίτι ήταν αισθητά 

αποδοτικότεροι  από  αυτούς  που  εργάζονται  στο  γραφείο,  χωρίς  ωστόσο  αυτό  να 

μεταφράζεται  πάντα  σε  άμεσο  οικονομικό  αποτέλεσμα  –  όπως  συνέβη  στην 

περίπτωση της Lloyd's.  Μία ανάλυση κόστους – ωφέλειας θα δείξει κατά πόσο το  

εγχείρημα μπορεί να αποδώσει καρπούς, κάτι που είναι και το τελικό ζητούμενο για 

κάθε επιχείρηση.  

6.2.  Ανθρώπινη Διάσταση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Τηλεργασία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για 

τους  εργαζόμενους,  όσο  και  για  τις  επιχειρήσεις.   Η  πρόσβαση  σε  μεγαλύτερη 

δεξαμενή δυνητικών υποψηφίων και η υψηλή εργασιακή ικανοποίηση καθώς και η 

ευελιξία  που  προσδίδει  η  συγκεκριμένη  μορφή  εργασίας  είναι  παράγοντες  που 

σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητοι.   Η διοίκηση και υποστήριξη των εργαζομένων 

από το σπίτι  ωστόσο είναι  μία μεγάλη πρόκληση για κάθε εταιρεία.   Οι  ευέλικτες 

μορφές εργασίας απαιτούν και ευέλικτες μορφές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 

κάτι που δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο σε κάθε εταιρεία.   

Προσφέροντας την επιλογή της τηλεργασίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν 

έμφαση και στους παράγοντες που αφορούν την αντίληψη του εργαζόμενου για το 
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ρόλο του καθώς και  τις  ανάγκες  του  για ένα εργασιακό περιβάλλον.    Όπως έχει 

αναφερθεί,  είναι  συχνό  φαινόμενο  οι  εργαζόμενοι  από  το  σπίτι  να  αισθάνονται 

αποξενωμένοι  και  απομονωμένοι  σε  σχέση  με  τους  συναδέλφους  αλλά  και  την 

εταιρεία  γενικότερα,  κάτι  που  μπορεί  να  έχει  δυσάρεστες  επιπτώσεις  τόσο  στην 

απόδοση τους, όσο και στην επιτυχή εφαρμογή της τηλεργασίας.  Αποτελεί βασική 

ευθύνη  της  εταιρείας  –  που  πρακτικά  εκφράζεται  μέσα  από  τους  άμεσους 

προϊσταμένους των Τηλεργαζομένων – να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση ή τη μη 

απομάκρυνση  των  εργαζομένων  στην  εταιρική  κουλτούρα  και  να  ενθαρρύνει  την 

επικοινωνία με τους συναδέλφους, για παράδειγμα μέσω συναντήσεων στα γραφεία 

της εταιρείας, εταιρικών εκδηλώσεων κλπ.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το αίσθημα δικαιοσύνης.  Ο εργαζόμενος 

από το  σπίτι  θα  πρέπει  να  έχει  την  αίσθηση ότι  αξιολογείται  αντικειμενικά και  ο 

τρόπος εργασίας του δε θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη και την ανάπτυξή 

του.   Αυτό βέβαια ισχύει  κυρίως για τις  περιπτώσεις όπου υπάρχει  η δυνατότητα 

εξέλιξης  και  αυτή  ενδιαφέρει  τον  εργαζόμενο.   Η  εφαρμογή  ενός  αντικειμενικού 

τρόπου αξιολόγησης (είτε αυτό είναι ένα πλήρες Σύστημα Αξιολόγησης, είτε κάποιοι 

συγκεκριμένοι  στόχοι  που  θα  πρέπει  να  επιτευχθούν)  αποτελεί  μάλλον  ικανή  και 

αναγκαία  συνθήκη  για  την  επιτυχία  ενός  προγράμματος  Τηλεργασίας.   Η 

αντικειμενική αξιολόγηση της προσφοράς ενός εργαζομένου βέβαια δεν είναι  κάτι 

που θα πρέπει να περιορίζεται στους εργαζόμενους από απόσταση, καθώς αποτελεί 

βασικό εργαλείο  στη  διοίκηση  του ανθρώπινου  δυναμικού και  της  βελτίωσης  της 

απόδοσης της επιχείρησης.   Η ιδιαιτερότητα της Τηλεργασίας ωστόσο, όπου υπάρχει 

περιορισμένη επαφή με συναδέλφους και προϊσταμένους και ως εκ τούτου αίσθημα 

“αδικίας” ή μη αναγνώρισης της προσφοράς του εργαζόμενου καθιστά απαραίτητη 

την κάποιας μορφής αξιολόγηση, τουλάχιστον για τα άτομα που εργάζονται από το 

σπίτι.

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος  είναι  αυτή της  εκπαίδευσης,  η οποία έχει  δύο 

άξονες.   Ο ένας είναι  η εκπαίδευση των Τηλεργαζομένων.  Καθώς θα κληθούν να 

λειτουργήσουν  κάτω  από  ελάχιστη  άμεση  επίβλεψη,  είναι  σημαντικό  να  έχουν 
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κάποιες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. 

Αυτά μπορεί να είναι τεχνικής φύσεως ή διαχείριση ειδικών καταστάσεων.   Αν και  

λογικά  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κάποιο  πρόσωπο  στο  οποίο  θα  μπορούν  οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να αποτανθούν για υποστήριξη στην εταιρεία είναι λογικό 

να θεωρήσουμε ότι ο βαθμός αυτονομίας στην εκτέλεση της εργασίας τους θα πρέπει 

να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον  αντίστοιχο  των  εργαζομένων  στο  γραφείο.    Η 

εκπαίδευση  ωστόσο  θα  πρέπει  να  αφορά  και  τα  άτομα  που  προΐστανται  των 

Τηλεργαζομένων.  Η διοίκηση από απόσταση απαιτεί διαφορετικές τεχνικές που δε 

βασίζονται  στην  καθημερινή  τριβή  και  προσωπική  επικοινωνία,  όπως  ικανότητες 

προγραμματισμού,  καθορισμού  στόχων,  καθοδήγησης  και  υποκίνησης  σε 

διαφορετικό από το συνηθισμένο επίπεδο. 

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας 

μπορεί να βοηθήσει στους παραπάνω τομείς καθώς παρέχει εργαλεία που βοηθούν 

τόσο  σε  θέματα  επικοινωνίας  (π.χ.  βιντεοδιασκέψεις), διαχείρισης  της  εργασίας 

(cloud  computing),  εκπαίδευσης  από  απόσταση  (e-learning).   Η  αξιοποίηση 

αντίστοιχων εργαλείων μπορεί όχι μόνο να συντελέσει στην επιτυχία της εφαρμογής 

της Τηλεργασίας, αλλά να βοηθήσει σε πολλούς τομείς την επιχείρηση γενικότερα.  Σε 

αυτή  τη  διάσταση,  η  Τηλεργασία  μπορεί  να  αποτελέσει  έναν  “πυρήνα 

εκσυγχρονισμού”  μέσα  στην  εταιρεία,  οδηγώντας  τις  τεχνολογικές  εξελίξεις  και 

αποτελώντας ταυτόχρονα ένα δοκιμαστικό πεδίο εφαρμογής πριν από την εφαρμογή 

των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε ευρύτερη κλίμακα.
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7.  Τηλεργασία και Προοπτικές στην Ελλάδα

7.1.  Θεσμικό Πλαίσιο

Στη χώρα μας δεν υπάρχει ιδιαίτερο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει την  

Τηλεργασία (Λυβέρη, 2010).  Σε ό,τι αφορά στα εργασιακά και φορολογικά ζητήματα, 

οι Τηλεργαζόμενοι υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις και νομοθεσία που αφορούν και 

τους εργαζόμενους στο χώρο του εργοδότη.  Λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση 

της  εργασίας  και  ιδιαιτερότητες,  καθορίζονται  συνήθως  από  ατομικές  συμβάσεις. 

Αυτή η κατάσταση αφήνει κάποια κενά που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 

εύρυθμη λειτουργία της Τηλεργασίας.  

Για  παράδειγμα,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  ο  εργοδότης  είναι 

υποχρεωμένος να καλύπτει τα έξοδα του εργαζομένου που αφορούν στην εκτέλεση 

της εργασίας του και να του παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό.  Αυτό είναι αυτονόητο 

για έναν εργαζόμενο που εργάζεται σε ένα γραφείο.  Για έναν εργαζόμενο από το  

σπίτι ωστόσο, πώς θα μπορέσει η εταιρεία να καλύψει έξοδα που σχετίζονται με τις  

τηλεπικοινωνίες (σταθερή τηλεφωνία και σύνδεση στο internet) όταν οι λογαριασμοί 

εκδίδονται  στο  όνομα  του  εργαζόμενου;   Πώς  θα  καλύψει  τα  άλλα  έξοδα  που 

σχετίζονται  με  το  χώρο  εργασίας  του  (π.χ.  θέρμανση,  ηλεκτρικό);    Ακόμη  κι  αν 

προστεθεί  ένα  ποσό  στο  μισθό  του  εργαζομένου,  αυτό  θα  υπόκειται  τόσο  σε 

ασφαλιστικές εισφορές, όσο και σε φορολογία για τον εργαζόμενο.  Η πρακτική αυτή 

θα έχει λοιπόν ως συνέπεια την αύξηση του κόστους εργασίας.

Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι  αυτό του χώρου εργασίας.   Ο εργοδότης είναι 

νομικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

της  εργασίας.    Θεωρητικά  λοιπόν,  όταν  κάποιος  εργάζεται  από το  σπίτι  του,  θα 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα του εργοδότη να εποπτεύσει τουλάχιστον το χώρο 

του εργαζομένου και για τα παραπάνω ζητήματα ή για ζητήματα παραγωγικότητας, 

ασφάλειας του εξοπλισμού ή των εμπιστευτικών δεδομένων της εταιρείας.   Το να 

αφήσει  κάποιος  τον  εργοδότη  του  να  επισκεφθεί  ή  –  πολλώ  δε  μάλλον  –  να 
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εποπτεύσει το χώρο,  είναι  κάτι  μάλλον ασυνήθιστο για τα Ελληνικά δεδομένα και 

πιθανό να δημιουργήσει κάποιες τριβές.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι  παρόλο που τυπικά κάποια ζητήματα της Τηλεργασίας 

καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, υπάρχουν πολλά πρακτικά θέματα που 

είναι μετέωρα θεσμικά, κάτι που δείχνει την ανάγκη για σχεδιασμό νομοθεσίας που 

θα καλύπτει την Τηλεργασία και θα δώσει μία στέρεη και ρεαλιστική βάση για την 

εφαρμογή της, καλύπτοντας τις ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων.

7.2.  Λειτουργικά Ζητήματα

Σε ό,τι αφορά στα πλεονεκτήματα και τους προβληματισμούς που αναφέρονται στην 

Τηλεργασία,  αυτά  ισχύουν  και  για  τις  Ελληνικές  επιχειρήσεις.   Η  μεθοδολογία,  η 

τεχνολογία  και  οι  βέλτιστες  πρακτικές  είναι  όλες  διαθέσιμες.  Οι  επιπλέον 

προβληματισμοί  που  προκύπτουν  είναι  ένας  συνδυασμός  της  επιχειρησιακής 

κουλτούρας και της ορθής αξιοποίησης πόρων που χρειάζονται.

Προκειμένου να εφαρμοστεί ένα σύστημα Τηλεργασίας, η επιχείρηση θα πρέπει να 

κάνει ένα σημαντικό βήμα στην αντίληψή της για την διαμόρφωση της εικόνας ενός 

εργαζομένου:  Η αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας δίνει τη θέση της στη μέτρηση 

της  απόδοσης  βάσει  συγκεκριμένων  στόχων.   Αυτό  ενδεχομένως  να  έρχεται  σε 

αντίθεση με σημαντικό  ποσοστό  των Ελληνικών επιχειρήσεων που θεωρούν  ότι  η 

παρουσία ενός εργαζόμενου στη θέση εργασίας του και η διάρκεια της παρουσίας 

αυτής  ταυτίζεται  με  την  απόδοση  του.   Απαραίτητη  επίσης  είναι  η  ορθολογική 

προσέγγιση της Τηλεργασίας από τη  διοίκηση της επιχείρησης, για παράδειγμα με 

αναλύσεις  κόστους  –  ωφέλειας,  με  συστήματα  αξιολόγησης  της  απόδοσης,  με 

αξιοποίηση  της  διαθέσιμης  τεχνολογίας  και  όχι  με  προσκόλληση  σε  παλαιά 

συστήματα, πρακτικές και συνήθειες.   Αν μπορεί να προϋπολογισθεί η επίδραση της 

Τηλεργασίας στα αποτελέσματα της επιχείρησης, μπορεί να διαπιστωθεί αν τα οφέλη 

μπορεί να είναι μεγαλύτερα από την ανάλωση των απαιτούμενων πόρων.  Όπως έχει 

ήδη  αναλυθεί,  η  εφαρμογή  της  Τηλεργασίας  προϋποθέτει  μελέτη  και  ανάλυση 
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προκειμένου να βρεθεί τόσο η κατάλληλη μορφή αξιοποίηση της, όσο βέβαια και για 

το αν όντως αποτελεί  κατάλληλη και  βιώσιμη επιλογή για μία επιχείρηση.   Χωρίς 

σχεδιασμό, χωρίς στήριξη από τη διοίκηση και χωρίς την ανάληψη κάποιας μορφής 

ρίσκου, η όποια επιτυχία θα είναι αποσπασματική και μάλλον τυχαία.

Η εκτεταμένη – ή η μεγαλύτερη εν πάσει περιπτώσει -  χρήση της Τηλεργασίας μπορεί 

να  αποτελέσει  μία  εναλλακτική  μορφή  απασχόλησης  σε  εργαζόμενους  που 

βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα 

σε απομακρυσμένα νησιά ή επαρχιακές πόλεις.  Ακόμη κι αν η έδρα της εταιρείας 

βρίσκεται σε κάποιο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι εργαζόμενοι από τις παραπάνω 

περιοχές  μπορούν  να  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  από  απόσταση,  τονώνοντας  την 

οικονομία της περιοχής τους, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από αυτή.

Συνοψίζοντας, η Τηλεργασία μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματα της τόσο στις 

Ελληνικές επιχειρήσεις που θα θελήσουν να αφιερώσουν τους απαραίτητους πόρους,  

όσο και  στους  εργαζόμενους,  που θα θελήσουν  μία περισσότερο ευέλικτη  μορφή 

απασχόλησης.   Αυτό που χρειάζεται  ωστόσο,  είναι η οργανωμένη εφαρμογή και η 

αλλαγή νοοτροπίας, μακριά από αγκυλώσεις και προκαταλήψεις.
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