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Πεξίιεςε
ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε
ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ κνληέισλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο,
δεκηνπξγψληαο λέεο ηάζεηο.
Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πξνζθέξνπλ αζχιιεπηεο, γηα ην
παξειζφλ, δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη αλαδχνληαη λέεο πξννπηηθέο ζην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ, θαζψο αλαδηακνξθψλεηαη ν ηξφπνο, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Οη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο κέρξη ζήκεξα, βξίζθνληαη ζε κεγάιε
αλαζεψξεζε. Οη επηρεηξήζεηο, αιιά θαη νη εξγαδφκελνη θαηαλνψληαο φηη, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, φπσο cloud computing, «έμππλα» ηειέθσλα, softphones, tablets, notebooks, social media
θ.ά., πξνθχπηνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, αλαδεηνχλ λέεο,
πην επέιηθηεο κεζφδνπο εξγαζίαο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο.
Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, είλαη
ε Σειεξγαζία (teleworking, telecommuting, e-work), θαζψο επίζεο θαη κηα λέα ηάζε, ε Δξγαζία Βάζεη
Γξαζηεξηνηήησλ, γλσζηή δηεζλψο σο Activity Based Working/Workplaces (ABW), πνπ μεθίλεζε θαη
εμειίρζεθε ζηελ Οιιαλδία, εμαπιψλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζηελ άιιε άθξε ηνπ εκηζθαηξίνπ, ζηελ
Απζηξαιία, θαζψο επίζεο θαη ζηαδηαθά ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θάλνληαο παξάιιεια ηελ πξψηε ηεο
εκθάληζε θαη ζηελ Διιάδα.
Ζ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο ηάζεο γίλεηαη πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά
δεδνκέλα θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο
πξσηφηππε.
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ζηε ζχγρξνλε
επνρή ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ησλ λέσλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη είλαη ε δηαπίζησζε θαη επαιήζεπζε φηη, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ
ηερλνινγηψλ, δεκηνπξγνχληαη λέα εξγαζηαθά κνληέια, απμάλεηαη ε επειημία ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο κεηψλεηαη ην θφζηνο ηφζν γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (win-win situation).
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη αξρηθά ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ελ ζπλερεία, ε
παξνπζίαζε δχν (2) κειεηψλ πεξίπησζεο, ζηηο έδξεο δχν δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ηεο ίδηαο πνιπεζληθήο
εηαηξίαο, ηεο Microsoft.
Σα βαζηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ πεξίπησζεο, δείρλνπλ πσο,
θαη ζηηο δχν έδξεο, ππήξραλ θνηλά πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε, θπξίσο ηεο βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ κε
παξφκνηνπο ηξφπνπο, κέζσ πηνζέηεζεο επέιηθησλ θαη πξσηνπνξηαθψλ κνληέισλ εξγαζίαο θαη
ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία, δίλνληαο παξάδεηγκα θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ή άιισλ θιάδσλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηαιήγεη ε εξγαζία, είλαη φηη, ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή, νη
επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ν ηξφπνο δσήο έρνπλ αιιάμεη θαη λέα, πεξηζζφηεξν επέιηθηα, κνληέια
εξγαζίαο, πνπ λα αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ην
δπλακηθφ ησλ αλζξψπσλ, είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηα απφ πνηέ.
Λέμεηο Kιεηδηά: Φεθηαθή Οηθνλνκία, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ),
Δξγαζία, Σειεξγαζία, Δξγαζία Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ, Οιιαλδία, Διιάδα, Microsoft.
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Abstract
In today's digital economy that is also characterised by international financial crisis, the rapid
development of information technology and telecommunications plays a key role in the remodeling of
working methods and relationships, creating new trends.
The Information and Communication Technologies (ICT) offer unimaginable, for the past,
capabilities of processing the information and new opportunities are emerging in the working
environment, as the way, the place and the time of work have been reconfigured.
The ways in which operations are performed up to now, are in great review. Businesses, but
employees also, as they understand that through the use of new technologies, such as cloud computing,
smart phones, softphones, tablets, notebooks, social media, etc., new possibilities for the execution and
completion of the work are available, they look for new, more flexible, ways of working, in order to cope
with new challenges.
The most important of these new ways of working, on which this thesis focuses, are Teleworking
(telecommuting, e-work), as well as a new trend, internationally known as Activity Based Working /
Workplaces (ABW), that has been initiated and developed in Holland, is spreading now rapidly to the
other side of the hemisphere, Australia and gradually to the rest of the world, making its first appearance
also in Greece.
As it is the first time that the presentation and analysis of this last trend is done in the Greek facts,
this thesis could be described as original.
The aim of the thesis is to explore the working methods in the modern era of the digital economy
and the new trends in the workplace.
The main objectives are to identify and verify that, through the use of new technologies, new work
models appear, the flexibility in the execution of work and cooperation between workers increase and
finally the cost both for businesses and workers is reduced (win-win situation).
The methodology that has been followed is literature research initially and then the presentation of
two (2) case studies, concerning the headquarters in two different countries of the same multinational
company, Microsoft.
The main results from the comparison of the above case studies show that, in both headquarters,
there were common problems to solve, mainly the improvement of the employee satisfaction, as well as
the increase of productivity, which were encountered in similar ways, by adopting flexible and innovative
working models and they were both successful, giving an example to other companies of the same or
other disciplines.
The thesis concludes that, in the modern digital age, business needs and lifestyles have changed
and new, more flexible working models, which turn the maximum potential of technology to advantage,
in order to emerge the human potential, is more necessary than ever.
Keywords: Digital Economy, Information and Communication Technology (ICT), Work,
Teleworking, Activity Based Working / Workplaces (ABW), Holland, Greece, Microsoft.
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Πξφινγνο – Δπραξηζηίεο
Σν έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
πξνέθπςε, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, απφ ην θαζεκεξηλφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φηη, νη παξαδνζηαθέο
κνξθέο εξγαζίαο αιιάδνπλ ζπλερψο, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ,
πξνθχπηνληαο λέεο, πην ζχγρξνλεο θαη επέιηθηεο κνξθέο θαη κέζνδνη απαζρφιεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ε δηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη δηεζλψο, θαζψο θαη ν
βαζκφο πηνζέηεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ην εξγαζηαθφ ηνπίν, φπσο απηφ
κεηεμειίζζεηαη θαζεκεξηλά θαη ζα δηακνξθσζεί ζην εγγχο κέιινλ.
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξσηίζησο
ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θ. Δκκαλνπήι ηεηαθάθε γηα ηελ νξζή επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, ηελ
πνιχηηκε ππνζηήξημε θαη άςνγε ζπλεξγαζία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο, αιιά θαη απφ ην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ κνπ. Μέζσ ηεο εκπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο
πνπ κνπ έδεημε, κνπ κεηέδσζε φιε ηε ζεηηθή ηνπ ελέξγεηα, ε νπνία ζπλφδεπζε φια ηα ζηάδηα ζπγγξαθήο
απηήο ηεο εξγαζίαο.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ επίζεο, ζε φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο λένπο νξίδνληεο θαη ηηο επηζηεκνληθέο
γλψζεηο, πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη θπξίσο ζηηο Καζεγήηξηεο θ.θ.
Μάξσ Βιαρνπνχινπ θαη Βαζηιηθή Μάλζνπ, θαζψο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχνπλ, είλαη πην
θνληά ζηα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα θαη επηπξνζζέησο, ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Καζεγήηξηα θ. Μάγηα αηξαηδέκε γηα ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημή ηεο.
Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ κε ελζάξξπλαλ θαη
ππνζηήξημαλ ζε φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ηδηαίηεξα ηε Βαξβάξα Κίζζα, ηνλ Κψζηα Κνθθηλίδε, ηε
Εσή Γθιαβέηα, ηνλ σηήξε Μαδακά, ηε νθία Παλαγησηίδνπ, ηε Βέηα ηαζάθε θαη ηελ Πξντζηακέλε
κνπ Αθξνδίηε Παπαζεκαθνπνχινπ.
Σέινο, αιιά φρη ηειεπηαία, αηειείσηε επγλσκνζχλε νθείισ ζηελ θφξε κνπ Κσλζηαληίλα θαη,
αθφκε πεξηζζφηεξν, ζηνλ ζχδπγφ κνπ Γεκήηξε, θαζψο θαη ζηνπο γνλείο κνπ, γηα ηελ ελζάξξπλζε,
ππνκνλή θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο.

(πεγή: Human Resource Management Academic Society)
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1 Δηζαγσγή
1.1 Πξφβιεκα – εκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο
ηνλ 21ν αηψλα, φινη νη νξγαληζκνί (θεξδνζθνπηθνί, κε-θεξδνζθνπηθνί, δεκφζηνη, ηδησηηθνί),
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο λέαο νηθνλνκίαο, ηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο (Digital Economy, Internet
Economy, New Economy ή Web Economy), ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. ε απηήλ ηε
λέα νηθνλνκία, νη ςεθηαθέο δνκέο παξέρνπλ κηα παγθφζκηα πιαηθφξκα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο, νη
άλζξσπνη θαη νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ δηαδξαζηηθά, επηθνηλσλνχλ, ζπλεξγάδνληαη θαη αλαδεηνχλ
πιεξνθνξίεο. ην πιαίζην ηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο, ηα πάληα γίλνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ρξήζεο
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε παγθφζκην επίπεδν (Kelly, Turban and Potter, 2007).
Ζ ηαρχηαηε θαη επξέσο δηαδεδνκέλε εμάπισζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ή αιιηψο ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα αλαθέξνληαη
σο ΤΠΔ) έρεη ζπληειέζεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα.
Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εξγάδνληαη, δηεζλψο, βξίζθεηαη ζε κεγάιε αλαζεψξεζε θαη
πνιιά εξγαζηαθά δεδνκέλα, πξνεγνχκελσλ εηψλ, δελ ηζρχνπλ πιένλ. Ζ έλλνηα ηνπ «γξαθείνπ» σο έλαο
θιεηζηφο ρψξνο εξγαζίαο, πνπ ζηεγάδεη κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, έρεη αξρίζεη λα ακθηζβεηείηαη
απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
Ζ βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε απηήο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ε βησζηκφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο
πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα, κεηψλνληαο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
ηνπο, θαζψο θαη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σαπηφρξνλα, επηζπκνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
απνδνηηθφηεξα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ, ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη επίζεο, λα βειηηψζνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπο, πηνζεηψληαο νινέλα πην επέιηθηα κνληέια εξγαζίαο.
Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο είλαη απηέο, νη νπνίεο έρνπλ ππξνδνηήζεη απηέο ηηο αιιαγέο, θαζψο
επηρεηξήζεηο θαη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη ηνλ αληίθηππν ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ (Ross, 2010).
πλεπψο, σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ πξνεγκέλσλ ΣΠΔ, έρνπλ πξνθχςεη λέεο
ηάζεηο εξγαζίαο, κε θπξηφηεξεο, αθελφο ηελ Tειεξγαζία (ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη σο
teleworking, telecommuting ή e-work) θαη αθεηέξνπ ηελ Δξγαζία Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ, γλσζηή
δηεζλψο σο Activity Based Working ή αιιηψο Activity Based Workplaces (ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο ζα αλαθέξνληαη, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ζπληνκνγξαθία, σο ABW), κηα λέα ηάζε, πνπ
εκθαλίζηεθε, δεθανθηψ (18) ρξφληα πξηλ, ζηελ Οιιαλδία θαη έρεη αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη ζε φινλ ηνλ
θφζκν. Σα ηειεπηαία πεξίπνπ έμη (6) ρξφληα, ππάξρεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ζε
επηρεηξήζεηο ζηελ Απζηξαιία θαη απφ πέξζη, εκθαλίζηεθε θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα.
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1.2 θνπφο – ηφρνη
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη κε πνηνπο ηξφπνπο
επηηπγράλεηαη θαη εμειίζζεηαη ε αιιαγή ζην εξγαζηαθφ ηνπίν, κέζσ ηεο ζπλδξνκήο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, δηεξεπλψληαο ηηο θπξηφηεξεο λέεο ηάζεηο ζηηο κεζφδνπο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ζηε
ζχγρξνλε επνρή ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο.
ηφρνη, ζπλεπψο, είλαη, λα δηαπηζησζεί, αιιά θαη λα επαιεζεπηεί φηη, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ:


δεκηνπξγεί λέα εξγαζηαθά κνληέια



δίλεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο



απμάλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ



κεηψλεη ην θφζηνο ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (win – win situation).

1.3 Τπφζεζε εξγαζίαο
Ζ ππφζεζε εξγαζίαο, πξνο επηβεβαίσζε, είλαη ε παξαδνρή φηη, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κεηαζρεκαηίδεη
ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο λέεο, πην επέιηθηεο, ζπλεξγαηηθέο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξέο ηάζεηο.

1.4 πλεηζθνξά
Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο
πξφζθαηεο εκθαληδφκελεο ηάζεο ηνπ ABW γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηεο ζχλδεζήο
ηεο κε ην θαηλφκελν ηεο Σειεξγαζίαο, γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε
λα ραξαθηεξηζηεί σο πξσηφηππε.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, απνηηκά, έζησ θαη ζε έλα κηθξφ δείγκα, ηε
ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο δχν (2) κειεηψλ πεξίπησζεο, νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα,
θαζψο θαη ζε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.

1.5 Βαζηθή Οξνινγία
1.5.1 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (TΠΔ) - Information and Communications
Technologies (ICT)
Ο ζχλζεηνο φξνο «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ» (ΣΠΔ ή ζηα αγγιηθά ICT)»
εθθξάδεη «ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε,
πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο φζνλ αθνξά
εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη πιηθφ ππνινγηζηψλ. Τα επαγγέικαηα ΤΠΔ βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε,
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή,
απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θάζε ηχπνπ. Καη' επέθηαζε, κε ηνλ φξν ΤΠΔ ή ICT
κπνξεί λα θαηνλνκάδνληαη ηα ηκήκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη
2

δεκφζηα

ή

ηδησηηθά

έξγα

πνπ

αθνξνχλ

πξντφληα

πιεξνθνξηθήο

θαη

ηειεπηθνηλσληψλ»

(http://el.wikipedia.org/wiki/Σερλνινγία_πιεξνθνξηψλ_θαη_επηθνηλσλίαο).
Ο φξνο «Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο» (ΣΠ ή IT), ζηε ζχγρξνλε ηνπ εθδνρή εκθαλίζηεθε γηα
πξψηε θνξά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1958 θαηά ηε δεκνζίεπζε άξζξνπ κε ηίηιν: «Management in 1980s», ζην
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Harvard Business Review», ζην νπνίν, νη ζπγγξαθείο H. Leavitt θαη T. Whisler
αλαθέξνπλ φηη «Η λέα ηερλνινγία δελ έρεη αθφκε έλα κνλαδηθά θαζνξηζκέλν φλνκα. Θα ηελ νλνκάζνπκε
Τερλνινγία Πιεξνθνξηθήο» (Leavitt and Whisler, 1958).
Ο επξχηεξνο φξνο «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ» (ΣΠΔ ή ICT), παξφιν πνπ
απφ ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ „80, έγηλε πην δεκνθηιήο, φηαλ
αλαθέξζεθε ζε κηα έθζεζε ηνπ ιφξδνπ Dennis Stevenson, Πξχηαλε ηνπ University of Arts London θαη
Πξνέδξνπ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο εξγαζίαο, ην 1997, πξνο ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε
ηίηιν: «Information and Communications Technology in UK Schools: An Independent Inquiry»
(http://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology).
χκθσλα κε ηνλ ηεηαθάθε (2013), νη ΣΠΔ δελ είλαη κφλν ην Γηαδίθηπν θαη νη πξνζσπηθνί
ππνινγηζηέο, αιιά πεξηιακβάλνπλ φια ηα ηερλνινγηθά κέζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ), πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη
ελζσκαηψλνληαη ζε έλαλ, πνιχ κεγάιν, αξηζκφ βηνκεραληθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ.
Οη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ ζηηο δηαδηθαζίεο, ηα κεγέζε θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο επηρείξεζεο κε
πνιιαπινχο ηξφπνπο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη απ‟ απηνχο:
 απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ
 θαιχηεξε επίβιεςε θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο
επηρείξεζεο
 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
 αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη βειηίσζε επηθνηλσλίαο κε πξνκεζεπηέο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο,
θαηαλαισηέο, εηαηξίεο ζπκβνχισλ, εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θηι.
 γεσγξαθηθή επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζε εμαηξεηηθά
ρακειφ θφζηνο
 απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, ιεηηνπξγηψλ θαη κνλάδσλ κηαο
επηρείξεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν
 αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ, αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε
πξσηνπφξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
 επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, ν επηρεηξεκαηηθφο θιάδνο ησλ ΣΠΔ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ε
θχξηα δξαζηεξηφηεηα αλήθεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
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Βηνκεραληθή παξαγσγή:
 εμνπιηζκφο ΣΠ (Η/Υ, εθηππσηέο, ζαξσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα θηι.) [NACE1 30]
 εμαξηήκαηα ΣΠ, εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πνιπκέζσλ (εκηαγσγνί, ηππσκέλα
θπθιψκαηα, νζφλεο LCD, ηειενξάζεηο, θάκεξεο, CD & DVD players, ηειέθσλα, κεραλέο fax,
routers θηι.) [NACE 32]
 φξγαλα κεηξήζεσλ (αηζζεηήξεο, εμνπιηζκφο ειέγρνπ βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ θηι.) [NACE
33]



Παξνρή ππεξεζηψλ:
 ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ (παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θηλεηήο ηειεθσλίαο,
Internet θηι.) [NACE 64]
 ππεξεζίεο Ζ/Τ θαη ινγηζκηθφ (ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα εμνπιηζκφ, ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο γηα ινγηζκηθφ, εξγαζίεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε Η/Υ θηι.)
[NACE 72].
ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληηθείκελα εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ

πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ:


παξνρή ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ



επξπδσληθέο ππεξεζίεο



ζηαζεξή – θηλεηή – δηαδηθηπαθή ηειεθσλία



αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηδηψηεο θαη γηα επηρεηξήζεηο (ERP2, CRM3, business intelligence4,
enterprise content management5 θηι.)



ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ



εθαξκνγέο ηειεκαηηθήο



δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο



ςεθηαθή ηειεφξαζε



αλάπηπμε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ



«αλαθάιπςε γλψζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ» (κε ηελ νλνκαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο έγθπξσλ, θαηλνηφκσλ, ελ δπλάκεη ρξήζηκσλ θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαηαλνεηψλ
πξνηχπσλ κέζα ζε δεδνκέλα· ην ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε εμφξπμε γλψζεο)

1

Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes, ην νπνίν είλαη ην επξσπατθφ
πξφηππν θσδηθνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Eurostat
2
Enterprise Resource Planning, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο
3
Customer Relationship Management, Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο ησλ Πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ νη
επηρεηξήζεηο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο
4
πζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, δει. εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο πνπ παξέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηε δπλαηφηεηα λα
αληινχλ θαη λα αλαιχνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε
ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο
5
Γηαρείξηζε εηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, δει. ησλ αδφκεησλ πιεξνθνξηψλ κηαο επηρείξεζεο, φπσο έγγξαθα, e-mails, instant
messages, εηθφλεο θηι.
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παξνρή ιχζεσλ αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ



θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ RFID6



δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ



ειεθηξνληθφ εκπφξην



ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ



ηειε-εθπαίδεπζε



ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ



ςεθηαθέο εθηππψζεηο



ςπραγσγία κε ςεθηαθά κέζα (π.ρ. δηαδξαζηηθά παηρλίδηα)



παξνρή ππεξεζηψλ outsourcing ζε εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο.

1.5.2 Σειεξγαζία – Teleworking (Telecommuting, e-work)
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο ηεο Σειεξγαζίαο είλαη ν εμήο: «Η Τειεξγαζία είλαη έλαο
επέιηθηνο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξγαδφκελνπ
ζην ρψξν εξγαζίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπ. Η εθαξκνγή ηεο Τειεξγαζίαο πξνυπνζέηεη ηε
ζπρλή

ρξήζε

ηερληθψλ

ειεθηξνληθήο

επεμεξγαζίαο

πιεξνθνξηψλ θαη

ηελ

εθηεηακέλε

ρξήζε

ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. ηειεθψλνπ, απηφκαηνπ ηειεθσλεηή, θαμ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
κε πξφζβαζε ζε δίθηπν), αιιά θαη άιισλ πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ISDN,
θσλεηηθφ mail, θσλεηηθή θαη βίληεν ηειεδηάζθεςε, εθηξνπή θιήζεσλ, θηλεηή ηειεθσλία θ.ά.» (Gray,
Hodson, and Gordon, 1993).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη έλαλ επξχηεξν νξηζκφ γηα ηελ Σειεξγαζία θαη ηνλ
ηειεξγαδφκελν (eWORK 2002, «πκθσλία – Πιαίζην γηα ηελ Σειεξγαζία», βι. Παξάξηεκα Α), σο «κία
κνξθή νξγάλσζεο ή/θαη εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην
κίαο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο/ζρέζεο, φπνπ ε εξγαζία, ε νπνία ζα κπνξνχζε επίζεο λα εθηειείηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε, εθηειείηαη καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζε ηαθηηθή βάζε. Η ζπκθσλία απηή
θαιχπηεη ηνπο ηειεξγαδνκέλνπο. Τειεξγαδφκελνο7 είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν εθηειεί Τειεξγαζία φπσο
απηή νξίδεηαη αλσηέξσ» ηνλ νπνίν πηνζέηεζε θαη ε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο
(Δ.Γ...Δ.) 2006 - 2007 (GR0605019I) (Lampousaki, 2008).

6

Radio Frequency IDentification, αλάγλσζε απφ απφζηαζε εηηθεηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα αληρλεχζηκα αληηθείκελα, απφ
έλαλ RFID reader πνπ εγθαζίζηαηαη ζην ζεκείν ειέγρνπ πνπ ελδηαθέξεη ηελ επηρείξεζε
7
ζε φιν ην θείκελν, κε ηνλ φξν «ηειεξγαδφκελνο» ελλνείηαη ηφζν ην αξζεληθφ φζν θαη ην ζειπθφ γέλνο.
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1.5.3 Δξγαζία Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ - Activity Based Working/Workplaces (ABW)
Σo ABW είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηχπνο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο
δελ αλαινγεί έλαο ζηαζεξφο ρψξνο εξγαζίαο, νχηε έλαο ρψξνο εξγαζίαο βάζεη ηεο ηδηφηεηαο θαη ηεο
ζέζεο ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία, αιιά επηιέγνπλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν εξγαζίαο, αλάινγα κε ηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ αλαιάβεη πξνο εθηέιεζε θαη δηεθπεξαίσζε.
Ζ ηδέα ησλ ABW επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία, ιηγφηεξν ηεξαξρηθά δνκεκέλσλ, ρψξσλ
εξγαζίαο, νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα γηα ην απνηέιεζκα θαη
ηελ επειημία. Σα ABW είλαη κηα έλλνηα, ε νπνία αλαγλσξίδεη φηη, νη άλζξσπνη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ρξεηάδεηαη λα εξγάδνληαη κε έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο. Σν ABW ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα εληνπίζνπλ ηνλ θαιχηεξν ρψξν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο, δίλνληαο ηνπο ειεπζεξία ζηελ επηινγή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη
ηαηξηάδνπλ κε ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρνπλ ηε
δεδνκέλε ζηηγκή (Kuan and Black, 2011).

1.6 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ζην παξφλ Κεθάιαην 1 ηεο Δηζαγσγήο
αλαιχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο, παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη, ε ππφζεζε εξγαζίαο, ε
ζπλεηζθνξά θαη ε νξνινγία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ: ησλ ΣΠΔ, ηεο Σειεξγαζίαο θαη ηνπ ABW, βάζεη ηεο
ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. ην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε, κε ηελ ηζηνξηθή
αλαδξνκή ησλ αιιαγψλ ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζπληεινχληαη
κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, θαζψο επίζεο θαη νη κνξθέο, ηα πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα θαη άιια
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο θπξηφηεξεο ηάζεηο πνπ αλαιχνληαη ζηελ εξγαζία: ηελ Σειεξγαζία θαη ην ABW.
ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε Μεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη
αξρηθά, γεληθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ, ππφ κειέηε, εηαηξία, θαζψο θαη ε θηινζνθία ηνπ λένπ ηξφπνπ
εξγαζίαο, πνπ αθνινπζήζεθε θαη ελ ζπλερεία, νη δχν (2) Μειέηεο Πεξίπησζεο, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ
Διιάδα. ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη ηα Απνηειέζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ
πεξίπησζεο θαη ζην Κεθάιαην 6 ηνπ Δπηιφγνπ, παξνπζηάδνληαη ηα πκπεξάζκαηα, ηα φξηα θαη νη
πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.
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2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε – Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν
2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Γηα πεξηζζφηεξν απφ 120 ρξφληα, ε ηερλνινγία δηακνξθψλεη ηνλ ρψξν εξγαζίαο. Απφ ηελ Πξψηε
Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (1760 – 1850), κε ηελ αλαθάιπςε ηεο αηκνκεραλήο, κέρξη ηε Γεχηεξε (1850
– 1950) θαη ηε κεηάβαζε απφ ηα πηεζηήξηα ζηηο γξαθνκεραλέο (Remigton) ην 1873, φπνπ ηππνπνηήζεθε
γηα πξψηε θνξά ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ, θαζψο θαη ε δηάηαμε «Qwerty» ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη επίζεο
απφ ηνλ ηειέγξαθν (Samuel Morse) ην 1844 ζην ηειέθσλν (Graham Bell) ην 1876, δηαπηζηψλεηαη φηη, ε
ηερλνινγία κεηαζρεκαηίδεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο (Ross, 2010).
Χζηφζν, είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ν αληίθηππνο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Οη New York Times,
ιίγν κεηά ηελ εθεχξεζε ηνπ ηειεθψλνπ, είραλ πξνβιέςεη φηη «θάζε πφιε ζα έρεη έλα».
Ο πξψηνο «ηειεξγαδφκελνο» πνπ έρεη ηζηνξηθά θαηαγξαθεί, ήηαλ έλαο πξφεδξνο ηξάπεδαο ζηε
Βνζηφλε, ην 1887, ν νπνίνο θαλφληζε λα έρεη ηειεθσληθή γξακκή απφ ην γξαθείν ζην ζπίηη ηνπ. Χζηφζν,
θαλέλαο δελ ηνλ απνθαινχζε «ηειεξγαδφκελν» ηφηε (Pierrakeas and Koutsonikos, 2003).
Μεηά ην Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ βηνκεραλία βαζίζηεθε
ζηελ εηζαγσγή ησλ κεζφδσλ ηνπ Taylor8, ν νπνίνο δηεηχπσζε ζπζηήκαηα επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο κε βάζε ηε κέηξεζε ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο ηεο, γηα ηε ζέζπηζε κηαο πξφηππεο απφδνζεο θαη
έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ακνηβήο, βαζηθήο γη‟ απηνχο πνπ ζα είραλ ηελ θαλνληθή απφδνζε θαη
πςειφηεξε γη ΄ απηνχο πνπ ζα είραλ πςειφηεξε απφδνζε.
Σν ζχζηεκά ηνπ ήηαλ πξσηνπνξηαθφ θαη δέρζεθε πνιιέο επηθξίζεηο, δηφηη αγλφεζε ηελ
αλζξψπηλε θπζηνινγία θαη ςπρνινγία. Οη εξγαδφκελνη ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ηηο κεζφδνπο ηνπ Taylor
ιφγσ ηεο κνλφηνλεο εξγαζίαο (γηα κήλεο θαη ρξφληα) πνπ έπξεπε λα εθηεινχλ. Απηή ε εξγαζία, πνπ δελ
απαηηνχζε νπνηαδήπνηε δηαλνεηηθή ζπκκεηνρή, απνμέλσλε ηνλ εξγαδφκελν απφ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία
παξαγσγήο θαη δεκηνχξγεζε κηα ξνπηίλα πνπ ζθνηψλεη θάζε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηπρφλ ραξά ζηελ
εξγαζία. πρλά, απηή ε δπζθνξία νδήγεζε ζε αδηαθνξία εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πνηφηεηα
ησλ εξγαζηψλ, πξνέθπςαλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο κνλνηνλίαο θαη απμήζεθε ν αξηζκφο σξψλ
απνπζίαο. Οη ρεηξνλαθηηθά εξγαδφκελνη ζε βηνκεραλίεο πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ζέζε εξγαζίαο ζηνλ
ηνκέα ππεξεζηψλ, φπνπ νη ζπλζήθεο εξγαζίεο ζεσξνχληαη πην δεκηνπξγηθέο θαη απαηηνχλ πξνζσπηθή
ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ.
Ζ ζεκαληηθφηεξε πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ Taylor έγηλε απφ ηνλ Henry Ford ζηελ
απηνθηλεηνβηνκεραλία ηνπ, κε ηελ εηζαγσγή ησλ γξακκψλ παξαγσγήο, ην 1913, κε ζπλέπεηα ε καδηθή
παξαγσγή πξντφλησλ λα εμειηρζεί, ζηαδηαθά, ζην θπξηφηεξν ζχζηεκα παξαγσγήο, θαηά ηε Γεχηεξε
8

Ο Taylor, F. (1856 – 1915) ακεξηθαλφο κεραληθφο, ν νπνίνο ζεσξείηαη "O παηέξαο ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη",
ζπζηεκαηνπνίεζε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ρεηξσλαθηηθήο / εθηειεζηηθήο εξγαζίαο απφ ηελ δηαλνεηηθή εξγαζία ζρεδηαζκνχ /
ζχιιεςεο ηνπ έξγνπ ζηελ «Δπηζηεκνληθή Οξγάλσζε ηεο Δξγαζίαο» (http://www.aode.gr/articles/30-frederick-taylor).
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Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (1850 – 1950). H εηαηξία Ford εηζήγαγε νξζνινγηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο, κε
ηνπο νπνίνπο πέηπρε ρακειέο ηηκέο, κε ζηαζεξή πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ρσξίο απμεκέλεο
απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηέο νη κέζνδνη παξαγσγήο νλνκάζηεθαλ, ηδίσο απφ καξμηζηέο
κειεηεηέο, «θνξληηζκφο», δηαδφζεθαλ θπξίσο κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν θαη απνηέιεζαλ ηνλ
ηππηθφ ηξφπν παξαγσγήο γηα κηα νιφθιεξε επνρή.
Ο θνξληηζκφο ζηεξίδεηαη ζηε καδηθή παξαγσγή, αιιά θαη ζηελ εληαηηθή ππνθίλεζε γηα
θαηαλάισζε βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ζηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ζε γξακκέο παξαγσγήο (assembly
line), ζηελ νξζνινγηθή ηκεκαηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ βεκάησλ (ηευινξηζκφο), ζηε ζπλαηλεηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο, ζηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ κε βάζε
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ θ.ά.
Κπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνξληηζκνχ έγηλε ε εξγαζία ζε γξακκέο παξαγσγήο, φπνπ θάζε
εξγαδφκελνο βηδψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε βίδα ή ηνπνζεηεί έλα κηθξφ εμάξηεκα ή εθηειεί 1-2 ζπγθνιιήζεηο
ζην ίδην αθξηβψο ζεκείν θάζε πιαθέηαο θιπ. πγθεθξηκέλα, ν Ford, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ «Model T»
εγθαηέζηεζε κηα κεηαθνξηθή ηαηλία θαη ζηελ αξρή ηεο ηνπνζέηεζε ηνλ ζθειεηφ ελφο απηνθηλήηνπ. Ζ
ηαηλία θπινχζε κε θαηάιιειε ηαρχηεηα θαη θάζε εξγάηεο εθηεινχζε ηελ πξνθαζνξηζκέλε,
πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο, εξγαζία ηνπ. ηαλ νινθιήξσλε απηή ηελ εξγαζία, πεξπαηψληαο δίπια ζηελ
θηλνχκελε ηαηλία, παξέδηδε ηε ζέζε ηνπ ζηνλ επφκελν εξγάηε θαη ν ίδηνο γχξηδε ζην αξρηθφ ζεκείν γηα λα
αζρνιεζεί κε ην επφκελν απηνθίλεην. ην ηέξκα ηεο ηαηλίαο ην απηνθίλεην ήηαλ πιήξσο
ζπλαξκνινγεκέλν θαη, κε ηελ πξνζζήθε θαπζίκνπ, έηνηκν λα παξαιεθζεί απφ ηνλ νδεγφ γηα
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, κέρξη ην ζεκείν απνζεθεχζεσο.
Απηή ε κνλφηνλε εξγαζία, ε νπνία κέρξη ηνλ 21ν αηψλα εμειίρζεθε ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη
παξαιιαγέο, νδήγεζε κελ ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηαπηφρξνλα φκσο θαη
ζε αληηπαξαζέζεηο εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ηνπο εθπξνζσπνχζαλ, κε ηελ
εξγνδνηηθή πιεπξά (http://sfrang.com/historia/selida616.htm).
Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ μεθίλεζε ηε δεθαεηία 1950 – 1960 ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Ζ βαζηθή
ηνπο θαηλνηνκία είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο θαη επέιηθηεο απηνκαηνπνίεζεο, ε νπνία
ζπληειεί, κέζσ ειαρίζησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ,
δειαδή δηαθνξνπνηεκέλεο, επέιηθηεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε δήηεζε παξαγσγήο, ζε αληίζεζε κε ηελ
άθακπηε απηνκαηνπνίεζε, φπνπ ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο έλα κφλν ζθνπφ,
ηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ νκνηνγελψλ πξντφλησλ (Πεηξάθε, 2007).
Ήδε απφ απηήλ ηε δεθαεηία, δηαηππψλεηαη ε ζέζε ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο
απηνκαηνπνίεζεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Mallet (1969), κέζσ απηήο, θαηαξγείηαη ε δηαίξεζε
πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ε εξγαηηθή ηάμε ζπγθιίλεη κε ηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ,
πνπ επνπηεχνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηα απηφκαηα ηερληθά ζπζηήκαηα.
8

Ζ άπνςε απηή αλαδηαηππψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ „80 θαη νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ, νδεγνχληαη ζε κνξθέο νξγάλσζεο εξγαζίαο
κε αλαβαζκηζκέλν ηνλ ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ (δηεχξπλζε ησλ εξγαηηθψλ εηδηθεχζεσλ θαη θαζεθφλησλ,
αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, απνθέληξσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ). Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
ΣΠΔ πξνυπνζέηεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη
ζπλεξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο ε εθηέιεζε νινέλα πην ζχλζεησλ εξγαζηψλ. χκθσλα κε
ηνπο Bodmer (1983) θαη Vershueren (1987), ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί ε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ρσξίο ηελ νπνία, ππάξρεη ν
θίλδπλνο ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο θαη ηνπ θφβνπ πνπ έρνπλ νη
εξγαδφκελνη, αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο (Bodmer, 1983 θαη
Vershueren, 1987, κε αλαθνξά ζην Πεηξάθε, 2007).
Οη ΣΠΔ έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο, ζηνλ
ηξφπν ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη
φηη, κέζσ ησλ ΣΠΔ, επηηπγράλεηαη ε ελνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, πνπ κέρξη πξφηηλνο αληηκεησπίδνληαλ σο
μερσξηζηέο πεξηνρέο.
Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ άκεζε εξγαζία, ελψ παξάιιεια
απμάλεηαη ε έκκεζε. Ζ άκεζε εξγαζία πιένλ επηθεληξψλεηαη ζηνπο ρεηξηζκνχο ειέγρνπ, επίβιεςεο θαη
επηζεψξεζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ γξακκψλ παξαγσγήο, ελψ ε έκκεζε δηεπξχλεηαη κέζσ αλάιεςεο λέσλ
θαζεθφλησλ, γίλεηαη πην πνιχπινθε θαη αθνξά φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο,
εξκελείαο θαη ιήςεο απφθαζεο θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ δίλνληαη απφ ηα κεραλήκαηα θαη
ιηγφηεξν απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρεηξηζκνχο εξγαιείσλ (Coriat, 1990).
χκθσλα κε ηνλ Watson (2005), κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο κεηαβηβάδνληαη πξνο ηηο κεραλέο,
ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαηφπηζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο απφ ηνλ
ρεηξηζκφ θαη ην ρέξη πξνο ηελ επεμεξγαζία αθεξεκέλσλ ζπκβφισλ θαη άξα ζηελ επεμεξγαζία ηεο
πιεξνθνξίαο. Οη ΣΠΔ δελ απηνκαηνπνηνχλ κφλν ηελ εξγαζία, αιιά ηελ πιεξνθνξνπνηνχλ. Οη ΣΠΔ δελ
παξέρνπλ απιά πιεξνθνξίεο, αιιά ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο, αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ελφο ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ.
Ζ εκθάληζε ησλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ
αλαινγηθψλ αληηζηνίρσλ ηνπο, απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ Σξίηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, γλσζηή θαη
σο Φεθηαθή Δπαλάζηαζε (ηεηαθάθεο, 2013) θαη ζχκθσλα κε ηνλ θνηλσληνιφγν Lojkine Jean (1992),
κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ αλαθάιπςε ηεο γξαθήο ή ηνπ εξγαιείνπ ή θαηά άιινπο, ζεσξείηαη αληίζηνηρε
κε απηήλ πνπ πξνθάιεζε ε αηκνκεραλή, ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο Πξψηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο (1760
– 1850).
Σε δεθαεηία 1980 – 1990, ην θαηλφκελν ηεο Σειεξγαζίαο, δειαδή ηεο εξγαζίαο απφ απφζηαζε, ζε
ρψξν δηαθνξεηηθφ απφ ην παξαδνζηαθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεη ν εξγνδφηεο, άξρηζε
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λα κειεηάηαη αλαιπηηθφηεξα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη επξχηεξα. Οη θπξηφηεξεο ηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ήηαλ ηα εμήο:
 Ζ εμ' απνζηάζεσο εξγαζία ζρεδφλ ηαπηίδνληαλ κε ηελ, επί κνλίκνπ βάζεσο, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έηπρε έληνλεο αληίδξαζεο εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ, κε θπξηφηεξα
επηρεηξήκαηα ηα πξνβιήκαηα επηηήξεζεο θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Οη εξγαδφκελνη απφ απφζηαζε αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξγνδφηεο θαη
ηνπο πειάηεο ηνπο, εμαηηίαο ηερλνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ζ εξγαζία ηνπο είρε ηε κνξθή θαη‟ νίθνλ
εξγαζίαο, γηλφηαλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη παξαδηδφηαλ κε παξαδνζηαθά κέζα (π.ρ.
ηαρπδξνκείν), ζπλήζσο απνζεθεπκέλε ζε δηζθέηα.
 Ζ εθαξκνγή ηεο εμ' απνζηάζεσο εξγαζίαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ζε νξηζκέλα κφλν επαγγέικαηα
θαη εξγαζίεο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ, νη πσιήζεηο, ε εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ, θεηκέλσλ, θ.ι.π., ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε κε
εμνηθείσζε ηεο αγνξάο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο.
 Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεξνχζαλ αξλεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο εξγαζίαο απφ απφζηαζε θαη
ζε αξθεηέο ρψξεο, φπσο ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο Ζ.Π.Α., θαζψο θαη ζε άιιεο ρψξεο, ζηε δηάξθεηα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, θηλήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο απαγφξεπζήο ηεο.
 Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, αζθνχζαλ επίζεο αξλεηηθή θξηηηθή, επηθεληξψλνληαο θπξίσο ηε
ζηάζε ηνπο ζηα πξνβιήκαηα θαη απνθιείνληαο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ηα πιενλεθηήκαηα θαη
ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηεο. Ζ εξγαζία απφ απφζηαζε παξνπζηάζηεθε σο αλαβίσζε ηεο
παξαδνζηαθήο κνξθήο, θαη‟νίθνλ, εξγαζίαο, κε ζαθείο ζπζρεηηζκνχο κε παιαηφηεξα θαηλφκελα
εθκεηάιιεπζεο, θπξίσο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
 Σέινο, νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξέκεηλαλ αδξαλείο θαη απξφζπκεο λα πηνζεηήζνπλ απηφ
ην λέν εξγαζηαθφ κνληέιν, αθνχ απηφ είρε σο πξνυπφζεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ .
Σε δεθαεηία ηνπ „90, ε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ θαη θπξίσο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) επέηξεςε ηελ ηαρεία
θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε ησλ εξγαδφκελσλ απφ απφζηαζε κε ηα θεληξηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη απηφ νδήγεζε ζην λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Σειεξγαζίαο, κέζσ ηεο ρξήζεο
ησλ ΣΠΔ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Οη θπξηφηεξεο ηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σειεξγαζίαο, ηε δεθαεηία ηνπ „90,
ήηαλ ηα εμήο:
 Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ Σειεξγαζίαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ, ζεσξήζεθε φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά
ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ππνζηεξίρζεθε απφ πξσηνβνπιίεο ησλ
Δπξσπατθψλ Κπβεξλήζεσλ, κε ζεκείν ζηαζκφ ην white paper ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην
1993, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εξγαζία ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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 Γηαςεχζηεθαλ νη ζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ „80, φηη ε Σειεξγαζία είλαη
θαηάιιειε θπξίσο γηα εξγαζίεο ρακειψλ απαηηήζεσλ, φπσο ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ε
εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Ζ ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ απνδνηηθφηεηα,
θαζψο θαη ην φθεινο, πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ κνληέινπ εξγαζίαο, ράξε
ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ε ζχγρξνλε ηερλνινγία, εμαιείθζεθαλ θαη ην ελδηαθέξνλ
ζηξάθεθε ζηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο.
 Ζ απμεκέλε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή βνχιεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο επέδξαζε ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ
αχμεζε ησλ ηειεξγαδνκέλσλ ζεσξνχληαλ σο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο
ησλ νρεκάησλ ηηο ψξεο αηρκήο.
 Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηηο Ζ.Π.Α. εμέηαζαλ ην ελδερφκελν ηεο off-shore Σειεξγαζίαο, δειαδή ηε
ζπγθέληξσζε ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ή εξγαδφκελσλ ηεο εηαηξίαο ζε θέληξα Σειεξγαζίαο, ζε
ρψξεο κε ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο θαη φπνπ, θαηά πξνηίκεζε, νκηιείηαη ε Αγγιηθή (π.ρ.
Ηλδία, Σδακάηθα, Ηξιαλδία). Ζ πξννπηηθή απηή ζεσξήζεθε σο απεηιή γηα ηελ επξσπατθή αγνξά
εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη ζα νδεγνχζε ζηελ εθαξκνγή ηεο Σειεξγαζίαο σο κέζνπ αλάζεζεο
εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο (outsourcing).
 Ζ ζηάζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ άιιαμε ηε δεθαεηία ηνπ „90. Δθηηκήζεθε πσο, ε
εξγαζία απφ απφζηαζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο
θαηάξηηζεο ησλ εξγαδφκελσλ θαη επηθεληξψζεθαλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξήζεο ηεο
Σειεξγαζίαο, σο κέζνπ outsourcing θαη κεηαηξνπήο ησλ κφληκσλ εξγαδφκελσλ ζε
απηναπαζρνινχκελνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο.
 Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινχζεζαλ λα αληηκεησπίδνπλ δχζπηζηα θάζε κνξθή εμ‟
απνζηάζεσο εξγαζίαο. Παξά ηε ζηξνθή πξνο λέα κνληέια δηνίθεζεο (π.ρ. management by
objectives), νη δηνηθήζεηο (θπξίσο ζηελ Δπξψπε) επέκελαλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν επίβιεςεο
ησλ εξγαδφκελσλ.
 Μέρξη ην 1994, ε εμάπισζε ηεο Σειεξγαζίαο ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ)
ήηαλ πεξηνξηζκέλε, κε εμαίξεζε ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα
Σειεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε θαη αθνινχζεζε απφ λσξίο ην παξάδεηγκα ησλ Ζ.Π.Α. Ζ Μεγάιε
Βξεηαλία, αθνινπζψληαο επηζεηηθή πνιηηηθή νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο, πηνζέηεζε, ζρεηηθά
λσξίο, λέα δηνηθεηηθά θαη εξγαζηαθά κνληέια, ζε αληίζεζε κε άιιεο εχξσζηεο νηθνλνκηθά ρψξεο,
φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο δηέζεηαλ ηζρπξφηεξε βηνκεραλία, θαζψο θαη εξγαηηθά
ζπλδηθάηα, πνπ αληηζηέθνληαλ ζε θάζε πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ζηα εξγαζηαθά θεθηεκέλα
(Κσλζηαληέινπ θαη Πνπιπκελάθνπ, 2002).
Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε κνξθή ηεο Σειεξγαζίαο έρεη εμειηρζεί κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, θαζψο ε
λέα ςεθηαθή νηθνλνκία επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο ζχγρξνλεο κνξθήο εξγαζηαθήο
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απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη εθηθηή ε απαζρφιεζε, εθεί πνπ απηή δελ είλαη δπλαηή, ελψ γη‟
απηνχο πνπ ήδε εξγάδνληαη επηηπγράλεηαη πνιχ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
(ηεηαθάθεο, 2013).
Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζπλεπψο, δηακφξθσλε θαη εμαθνινπζεί λα δηακνξθψλεη ηνλ ρψξν
εξγαζίαο. Χζηφζν, ηα γξαθεία, κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη αθφκε δηακνξθσκέλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
ζήκεξα, εδψ θαη δεθαεηίεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πάγην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πςειή ζπγθέληξσζε θαη
απνζήθεπζε έληππσλ αξρείσλ, ηα νπνία πηέδνπλ ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ησλ εξγαδνκέλσλ, πεξηνξίδνληαο
ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο θαη δεζκεχνληάο ηνπο, ζηνπο θπζηθνχο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο ηνπο. ε πνιινχο ρψξνπο εξγαζίαο, πεξίπνπ ην 20% ηνπ δαπέδνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη ε κεηάβαζε ζε έλα «γξαθείν ρσξίο ραξηηά» ζεκεηψλεη
πνιχ αξγή εμέιημε. Ζ πξφθιεζε δελ αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ραξηηνχ, αιιά ζηελ αιιαγή
ηνπ ηξφπνπ αξρεηνζέηεζεο θαη απνζήθεπζήο ηνπ. Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία πξνζθέξεη απηή ηε δπλαηφηεηα,
αιιά ρξεηάδεηαη αθφκε ρξφλνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζή ηεο.
Ζ αλάζεζε ελφο γξαθείνπ ζε έλα άηνκν απνηειεί κέρξη ζήκεξα ηελ θπξίαξρε ηάζε νξγάλσζεο
ηεο εξγαζίαο, νκαδνπνηψληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ηκήκαηα, ζε θηήξηα θαη αληηπξνζσπεχνληαο ηελ
ζηαηηθή επηρεηξεζηαθή ηεξαξρία. Σν γξαθείν αληαλαθιά ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ εμνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ
θαη αληηπξνζσπεχεη ηε ζηαζεξφηεηα.
Χο εμέιημε αθελφο ηεο εμάπισζεο ηεο Σειεξγαζίαο , αιιά θαη αθεηέξνπ ε δηαπίζησζε, κεηά απφ
έξεπλεο, φηη: i) πεξηζζφηεξν απφ ην 55% ησλ γξαθείσλ είλαη θελά, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγάζηκεο
εκέξαο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο, ii) νη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ δελ είλαη
πάληα δηαζέζηκνη, iii) ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απαηηεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαζηψλ, iv) άιινη δεκφζηνη ρψξνη, κε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο, φπσο νη θαθεηεξίεο, ηα
εζηηαηφξηα, ηα αεξνδξφκηα, ηα μελνδνρεία, θιπ. είλαη δειεαζηηθφηεξα γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ
εξγαζηψλ, αιιά δελ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε
λέσλ ηάζεσλ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπσο ην «hot desking» θαη ην AΒW.
Πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα, ηελ ηδέα ηνπ «hot desking»9 κε ηε θηινδνμία ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην έπαθξν θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. (Ross, 2010). Σν «hotdesking», αλαθέξεηαη ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζηαζκψλ εξγαζίαο, πνπ κνηξάδνληαη πεξηζζφηεξνη
απφ έλαο εξγαδφκελνη.
Ζ πην πξφζθαηε εκθαληδφκελε ηάζε εξγαζίαο, ην ABW δηαθέξεη απφ ην «hot desking», αλ θαη
αξρηθψο νη δχν έλλνηεο ελδέρεηαη λα ζπγρένληαη, θαζψο έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο
νκάδαο, αθαηξψληαο ηεξαξρηθέο δνκέο απφ ην ρψξν εξγαζίαο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη, ζηελ

9

φξνο δαλεηζκέλνο απφ ην φξν «Hot bunking», πνπ είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηα
ππνβξχρηα, φπνπ πνιινί ζηξαηηψηεο κνηξάδνληαη ην ίδην θξεβάηη, ζε βάξδηεο, ην νπνίν είλαη αθφκε δεζηφ απφ ηνλ
πξνεγνχκελν ρξήζηε, ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαη θπιηφκελεο ελαιιαγήο κεηαμχ εξγαζίαο θαη μεθνχξαζεο.
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ηδαληθή πεξίπησζε, επηδηψθεη λα παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο, ζρεδφλ πιήξε ειεπζεξία σο πξνο ην πψο,
πφηε θαη πνχ εξγάδνληαη. Με ηελ απνκάθξπλζε ρψξσλ θαη αληηθείκελσλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηδηφηεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ, επηρεηξεί λα κεηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο, εζηηάδνληαο αλη 'απηνχ ζηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο (http://www.workplaceinfo.com.au/human-resources-management/performancemanagement/activity-based-work-hot-desking-without-the-desk).
Σν πξσηνπνξηαθφ απηφ εξγαζηαθφ κνληέιν, βαζίζζεθε ζην φξακα ηνπ Ηδξπηή θαη Πξνέδξνπ ηεο
εηαηξίαο Microsoft, Bill Gates, κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ «The Road Ahead», ην 1995, ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ην πέξαζκα ζηελ επνρή
ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ελ ζπλερεία, εληζρχζεθε ηδηαίηεξα απφ ην ζρεηηθφ white paper, ην 2005. Ζ
εηαηξία πνπ πξσηνζηάηεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε νιιαλδηθή «Veldhoen +
Company», κε βάζε εθαξκνγέο ζε θηίξηα θπξίσο ηεο Οιιαλδίαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 θαη
έθηνηε ε ηδέα θεξδίδεη έδαθνο ζηαδηαθά ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν 1995, ην θηήξην ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξίαο Interpolis ζηελ Οιιαλδία, ήηαλ ε πξψηε εθαξκνγή ηνπ ABW. Ζ ηδέα έρεη αξρίζεη λα
εμαπιψλεηαη, επίζεο, κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ζηελ Απζηξαιία, απφ ην 2007, φηαλ ε εηαηξεία
«Veldhoen + Company» ππνζηήξημε ηελ Macquarie Bank ηεο Απζηξαιίαο, γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ
εξγαζηαθνχ

ηεο

ρψξνπ

ζε

ΑΒW

(http://www.hrpro.gr/?pid=9&arID=3235&la=1;

http://www.veldhoencompany.com/en/home/;
http://www.penguinreaders.com/pdf/downloads/pr/teachers-notes/9781405879323.pdf; Gates, 2005).
ηηο κέξεο καο, ζπλεπψο, ε ηδέα ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, εθθξάδεηαη κε λέεο κνξθέο θαη
εμαπιψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα ζηελ Αγγιία, ην
59% ησλ αλζξψπσλ, ζήκεξα, αηζζάλνληαη φηη, δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία, γηα λα δνπιέςνπλ
απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Dixon and Ross, 2011).
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2.2 Σειεξγαζία
Ζ Σειεξγαζία έρεη εκθαληζηεί δπλακηθά ηφζν ζηελ επξσπατθή φζν θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά
εξγαζίαο, αιιάδνληαο εμ‟ νινθιήξνπ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο εξγαζίαο. Οη απαζρνινχκελνη ζηελ
Σειεξγαζία έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα, θαζψο δελ είλαη πάληα
απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ.
Χο Σειεξγαζία, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε εξγαζία, πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε ΣΠΔ.
Ζ αιιαγή, γεληθφηεξα ζηε θχζε εξγαζίαο, ππνρξεψλεη ηνλ απαζρνινχκελν λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ
λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο Σερλνινγίεο, ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ επξχηεξν εξγαζηαθφ
ρψξν.
H Σειεξγαζία ζεσξείηαη κηα ηδηαίηεξα επέιηθηε κνξθή απαζρφιεζεο, πνπ ηειείηαη ζε ηαθηηθή βάζε
εθηφο ησλ ρψξσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ηειεξγαδφκελνο εξγάδεηαη ζην ζπίηη ηνπ, ζηα θέληξα Σειεξγαζίαο
ή ζηα ηειερσξηά θαη παχεη, πιένλ, λα είλαη απιά ππάιιεινο γξαθείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ν
απαζρνινχκελνο εξγάδεηαη ζε έλα πην αηνκηθφ πιαίζην εξγαζίαο, αιιά νθείιεη λα επηδείμεη θαη ηηο
εξγαζηαθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο ηνπ (Η.Ο.Β.Δ.; Κ.Δ.Θ.Η. 2007).
Ζ έλλνηα ηεο Σειεξγαζίαο πξνθχπηεη φηαλ εθαξκφδνληαη λέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη
πιεξνθνξίαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε απφζηαζε απφ ην ζπκβαηηθφ κέξνο ηεο
εξγαζίαο, φπνπ αξρηθά αλακελφηαλ λα εθηειεζηεί. Ζ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Σειεξγαζίαο
πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ρξήζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ηεο
πιεξνθνξίαο.
Ζ Σειεξγαζία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή εθδήισζε ηνπ λένπ ηνπίνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ
αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ ελλνηψλ, φπσο ηφπνο θαη ρξφλνο εξγαζίαο, αλαδηακνξθψλνπλ λννηξνπίεο
θαη πξαθηηθέο πνιιψλ δεθαεηηψλ (Βιαζζφπνπινο, 2005).
Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ θαζηζηά ηελ Σειεξγαζία απαξαίηεηε ζηε λέα ρηιηεηία, είλαη ην
ηερλνινγηθφ ηεο πξνθίι, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη αλαινγηθά απφ ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ
ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο.
Αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α., αιιά πιένλ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δεθάδεο ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ
απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα ηεο Σειεξγαζίαο. Οη ζπλζήθεο πνπ βνήζεζαλ θαη ζπληέιεζαλ ζηελ
εκθάληζε θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο λέαο απηήο κνξθήο εξγαζίαο είλαη αξθεηέο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο,
φπσο:


ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ βνεζάεη ζηελ εθκεδέληζε ησλ απνζηάζεσλ θαη
ηνπ ρξφλνπ



ε αλάγθε, θπξίσο φκσο ε δπλαηφηεηα, απαζρφιεζεο εηδηθψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ηα άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο, νη άλεξγνη θαη νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
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δπλαηνηήησλ πνπ, πξνζθέξνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, είλαη πιένλ εθηθηή
ε έληαμε ησλ αλσηέξσ, αθελφο δηφηη νη κέρξη πξφηηλνο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ,
αθεηέξνπ δηφηη δεκηνπξγείηαη έλα λέν πιαίζην επαλεθπαίδεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο
λέσλ, θαηλνηφκσλ εηδηθνηήησλ


ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ζπλεπψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ εμ‟ απνζηάζεσο παξνρή
ππεξεζηψλ (Σειεξγαζία)



εηδηθφηεξα, κε ηε ζηαδηαθή νινθιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεχζεξεο
θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη
ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ – θηλήηξσλ γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Σειεξγαζία.
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2.2.1 Μνξθέο Σειεξγαζίαο κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη ηα εμήο είδε Σειεξγαζίαο:


Δξγαζία ζην ζπίηη (Home-based Teleworking): είλαη ην πην δηαδεδνκέλν είδνο Σειεξγαζίαο
θαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε Σειεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε έδξα ην ζπίηη (απνθιεηζηηθά ή
ζε ηαθηηθή βάζε, π.ρ. δχν - ηξεηο εκέξεο/εβδνκάδα).



Κηλεηή ή Ννκαδηθή Σειεξγαζία (Mobile or Nomadic Teleworking): ζχκθσλα κε ην είδνο
απηφ, νη ηειεξγαδφκελνη είλαη πεξηθεξφκελνη, ρσξίο ζηαζεξφ ρψξν εξγαζίαο. Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ
ΣΠΔ (π.ρ. θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, θηλεηήο ηειεθσλίαο, αζχξκαην wi-fi, cloud computing θιπ)
επηηξέπεη ζηνπο ηειεξγαδφκελνπο λα κεηαηξέπνπλ θάζε θνξά ζε ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ην κέξνο ζην
νπνίν βξίζθνληαη.



Γνξπθνξηθά θέληξα (Satellite Centres): απνηεινχλ εγθαηαζηάζεηο, πνπ κνηξάδνληαη νη
εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην νξγαληζκφ. Χο ζπλήζσο, είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε πξνάζηηα
κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ή ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, θνληά ζηηο θαηνηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ.



Κέληξα Σειεξγαζίαο (Telework Centres): είλαη θαιά νξγαλσκέλνη ρψξνη κε ηε κνξθή
γξαθείσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ή ηεο ίδηαο
εηαηξείαο,

νη

νπνίνη

φκσο

αλήθνπλ

ζε

δηαθνξεηηθνχο

ηνκείο

εξγαζίαο,

ή

θαη

απφ

απηναπαζρνινχκελνπο κε θάπνηα βαζηθή κίζζσζε. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθφ
ππνινγηζηηθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ.


Σειε-ζπίηηα (Telecottages): πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή θέληξσλ Σειεξγαζίαο, ηα νπνία είλαη
ζπλήζσο εγθαηεζηεκέλα ζε άγνλεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Απνηεινχληαη απφ μχιηλεο
θαιχβεο ή κηθξά ζπίηηα, εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ηεο Σειεξγαζίαο, ηα νπνία
απαξηίδνπλ κηθξά ρσξηά. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο Σειεξγαζίαο έρεη ζθαλδηλαβηθέο ξίδεο.



Σειε-ρσξηά (Σelevillages): είλαη κία ζχγρξνλε κνξθή telecottages. Πξφθεηηαη γηα νιφθιεξα
ρσξηά εμνπιηζκέλα κε άξηην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ επηκέξνπο ζπηηάθηα,
φια «θαισδησκέλα», ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ ηειε-ρσξηνχ θαη δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε άιια ηειε-ρσξηά ή βάζεηο.



Σειεξγαζία κε ηε βνήζεηα θηλεηνχ γξαθείνπ (Remote Office Teleworking): ζε απηφ ην
είδνο, γίλεηαη ρξήζε θάπνηνπ γξαθείνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ζε απφζηαζε απφ ηελ έδξα
ηεο εηαηξείαο θαη ηα ππφινηπα γξαθεία ηεο, απφ ηνπο ηειεξγαδφκελνπο, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο
ππάιιεινη ηεο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ νπνίσλ, ηνπο επηηξέπεη ή θάπνηεο θνξέο ηνπο ππνρξεψλεη,
λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.



Γηάζπαξηε Σειεξγαζία (Offshore Teleworking): απνηειεί κηα παξαιιαγή ηεο Σειεξγαζίαο
κέζσ θηλεηψλ γξαθείσλ, ε νπνία αθνξά ζηε δεκηνπξγία θηλεηψλ γξαθείσλ, αλά ηνλ θφζκν, αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο κηαο εηαηξείαο. Οη ηειεξγαδφκελνη κεηαηίζεληαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ ρψξα
16

ζε ρψξα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο κνξθήο είλαη ην
Παλεπξσπατθφ Σειεθσληθφ Κέληξν (θεληξηθή ππεξεζία πιεξνθφξεζεο Europe Direct).


Οκαδηθή εξγαζία απφ απφζηαζε: ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο
Σειεξγαζίαο, απνηεινχλ ε ηειεταηξηθή, ε ηειεθπαίδεπζε, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε έξεπλα απφ
απφζηαζε.



Tειε-ππεξεζίεο (Tele-Services): πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε έλαλ
νξγαληζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα γξακκαηεηαθή ή ηερληθή ππνζηήξημε απφ απφζηαζε.



Telecommuting: ζηελ έλλνηα ηεο Σειεξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη άιιε κία έλλνηα, απηή
ηνπ Telecommuting. Ο φξνο Telecommuting αλαθέξεηαη ζηε κνξθή εξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία ν
ππάιιεινο εξγάδεηαη, ελ κέξεη, ζην γξαθείν ηνπ θαη, ελ κέξεη, απφ ην ζπίηη (Daniels, Lamond and
Standen, 2000; Pierrakeas and Koutsonikos, 2003).

2.2.2 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ηεο Σειεξγαζίαο (απφ ηνλ Ν. 2639/1998 έσο ηνλ Ν. 3846/2010)
ηελ Διιάδα ε Σειεξγαζία αλαγλσξίζηεθε αξρηθά σο εηδηθή κνξθή απαζρφιεζεο κε ην Νφκν
2639/1998, άξζξν 1, παξ. 1 (Φ.Δ.Κ. 205/1998, Σεχρνο Α΄), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε κε
ηνλ Ν. 3846/2010, άξζξν 1, παξ. 1 (Φ.Δ.Κ. 66/2010, Σεχρνο Α΄), σο εμήο: «Η ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε
θαη απαζρνινχκελνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο
ακνηβήο θαηά κνλάδα εξγαζίαο (θαζφλ), Τειεξγαζίαο, θαη' νίθνλ απαζρφιεζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ππνθξχπηεη
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, εθφζνλ ε εξγαζία παξέρεηαη απηνπξνζψπσο, απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην
ιφγν ζηνλ ίδην εξγνδφηε γηα ελλέα (9) ζπλερείο κήλεο».
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, κε ηνλ ηίηιν «Σειεξγαζία», ηνπ ίδηνπ Νφκνπ ξπζκίδεηαη
πιένλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Σειεξγαζίαο σο εμήο:
«1. Ο εξγνδφηεο φηαλ θαηαξηίδεη ζχκβαζε εξγαζίαο γηα Τειεξγαζία, ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη γξαπηψο
ζηνλ εξγαδφκελν, κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ ηεξαξρηθή ζχλδεζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ ζηελ επηρείξεζε, ηα
ιεπηνκεξή θαζήθνληά ηνπ, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο, ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο,
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παξνρή ηεο (ηειεπηθνηλσλίεο, εμνπιηζκφο, βιάβεο
ζπζθεπψλ θ.ιπ.). Αλ ζηε ζχκβαζε πεξηέρεηαη ζπκθσλία γηα ηειε-εηνηκφηεηα νξίδνληαη ηα ρξνληθά ηεο φξηα
θαη νη πξνζεζκίεο αληαπφθξηζεο ηνπ κηζζσηνχ.
2. Αλ θαλνληθή εξγαζία κεηαηξέπεηαη ζε Τειεξγαζία, θαζνξίδεηαη ζηε ζπκθσλία απηή κηα πεξίνδνο
πξνζαξκνγήο ηξηψλ (3) κελψλ, θαηά ηελ νπνία νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε, κεηά απφ ηήξεζε πξνζεζκίαο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κπνξεί λα ζέζεη ηέινο ζηελ Τειεξγαζία θαη ν κηζζσηφο λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία
ηνπ ζε αληίζηνηρε ζέζε κε απηήλ πνπ θαηείρε.
3. Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ην θφζηνο πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ κηζζσηφ απφ ηε κνξθή
απηή εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Παξέρεη ζηνλ κηζζσηφ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
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παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο δαπάλεο επηζθεπήο ησλ ζπζθεπψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο ή λα ηηο αληηθαηαζηήζεη ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η ππνρξέσζε απηή
αθνξά θαη ζηηο ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ κηζζσηφ, εθηφο εάλ ζηε ζχκβαζε ή ζηε ζρέζε εξγαζίαο νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά. Σηε ζχκβαζε ή ζηε ζρέζε εξγαζίαο νξίδεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηηθήο απνθαηάζηαζεο εθ κέξνπο
ηνπ εξγνδφηε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ κηζζσηνχ. Με ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
πξνζδηνξίδνληαη επίζεο εηδηθφηεξα πιαίζηα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο.
4. Ο εξγνδφηεο, ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, πιεξνθνξεί
γξαπηψο ηνλ ηειεξγαδφκελν γηα ην πξφζσπν θαη γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε.»
Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λέαο απηήο κνξθήο εξγαζίαο, ε πνιηηεία, ήδε απφ ην 2000, έρεη δψζεη
θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ηειεξγαδφκελνπο, ηδηαίηεξα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνβιέπεηαη έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δαπάλε
αγνξάο (κεηξεηνίο ή επί πηζηψζεη) ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνληαη ζηνπο
ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο γηα Σειεξγαζία, ήηνη εξγαζία, κέζσ ππνινγηζηή, απφ ην ζπίηη (Δγθχθιηνο
ΠΟΛ.1108/2000).
Απφ ηα παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη φηη, ε ειιεληθή λνκνζεζία αλαγλσξίδεη, κέρξη ζηηγκήο, σο κνξθή
Σειεξγαζίαο, κφλν ηελ εξγαζία απφ ην ζπίηη.
Γηα ηελ Σειεξγαζία πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο θαη ε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε 2006 –
2007, θαζψο θαη ε Τπνπξγηθή απφθαζε 80025/2004. Σν αζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ
ηειεξγαδνκέλσλ δε δηαθέξεη απφ απηφ ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ.10

10 Ο ηειεξγαδφκελνο, σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο αζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. (Σ.Δ.Β.Δ.) θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθδίδεη δειηία
παξνρήο ππεξεζηψλ. Αλ εξγάδεηαη, κε θαη‟ απνθνπή εξγαζία, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ππάγεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ
αηνκηθψλ εηαηξεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο, είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Η.Κ.Α.
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2.2.3 ηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο Σειεξγαζίαο
2.2.3.1 ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, κε αθξίβεηα, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα
ηεο Σειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο.
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο (4εο) έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην
Eurofound (Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Βειηίσζε ησλ Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο), ην 2005,
ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σειεξγαζία ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε Σειεξγαζία είλαη ζρεηηθά λέα, ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ έρεη
κφιηο αξρίζεη λα ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Σειεξγαζία. Ζ «Fourth European Working
Conditions Survey» (4th EWCS) κειεηά ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σειεξγαζίαο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη,
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εληαία κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, κε απνηέιεζκα λα παξέρνληαη αμηφπηζηα θαη
ζπγθξίζηκα ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ζ 4th EWCS βαζίδεηαη ζε πνιιαπιά
ζηάδηα, ζηξσκαηνπνηεκέλν ηπραίν δείγκα, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ειηθίαο 15
εηψλ θαη άλσ. ρεδφλ 30.000 επξσπαίνη εξγαδφκελνη εξσηήζεθαλ ζε 28 ρψξεο – δειαδή ησλ 27 ηφηε
θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., καδί κε ηε Ννξβεγία. Οη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ,
ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ
ησλ ρσξψλ, ε παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: «Χο ηειεξγαδφκελνο ραξαθηεξίδεηαη
ν εξγαδφκελνο, πνπ εξγάδεηαη κε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, καθξηά απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
εξγνδφηε, ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ». Ο νξηζκφο απηφο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο επξσπατθήο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ, δεδνκέλνπ φηη, πεξηιακβάλεη ηελ
Σειεξγαζία, πνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, θαηά κέζν φξν.
Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα έξεπλαο Σειεξγαζίαο Eurofound
Δπίπησζε ηεο Σειεξγαζίαο ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 θαη ηε Ννξβεγία, 2005 (%)
% πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Σειεξγαζία,
ηνπιάρηζηνλ «έλα ηέηαξην ηνπ

% πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Σειεξγαζία
«ζρεδφλ φιν ηνλ ρξφλν»

ρξφλνπ» ή πεξηζζφηεξν
Σζερηθή Γεκνθξαηία (CZ)

15,2

9.0

Γαλία (DK)

14,4

2.6

Βέιγην (BE)

13,0

2.2

Λεηνλία (LV)

12,2

1.8

Οιιαλδία (NL)

12,0

1.9

Δζζνλία (EE)

11,8

1.4

Φηλιαλδία (FI)

10,6

1.6
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Πνισλία (PL)

10,3

2.3

Ννξβεγία (NO)

9.7

1.3

νπεδία (SE)

9.4

0.4

Απζηξία (AT)

8.6

3.2

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK)

8.1

2.5

ινβαθία (SK)

7.2

3.4

Διιάδα (EL)*

7.2

1.4

Ηζπαλία (ES)

6.9

1.5

Ληζνπαλία (LT)

6.8

0.7

ινβελία (SI)

6.7

1.9

Γεξκαλία (DE)

6.7

1.2

Γαιιία (FR)

5.7

1.6

Κχπξνο (CY)

5.7

0.0

Λνπμεκβνχξγν (LU)

4.8

0.0

Ηξιαλδία (IE)

4.2

0.5

Οπγγαξία (HU)

2.8

0.5

Ρνπκαλία (RO)

2.5

0.7

Ηηαιία (IT)

2.3

0.5

Πνξηνγαιία (PT)

1.8

0.4

Βνπιγαξία (BG)

1.6

0.0

Μάιηα (MT)

0.0

0.0

ΔΔ-27

7.0

1.7

Πεγή: (Eurofound, 2005).
* Γειαδή, ειιείςεη λεφηεξεο έξεπλαο θαη επηρεηξψληαο κηα αλαγσγή ζε πην πξφζθαηα δεδνκέλα, ζηελ
Διιάδα - παξφιν πνπ απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα, ε ζπκβνιή ησλ ΤΠΔ ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο έρεη εμειηρζεί
ξαγδαία - ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζε 276.761
εξγαδφκελνπο, «πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Τειεξγαζία, ηνπιάρηζηνλ ―έλα ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ‖ ή πεξηζζφηεξν»
θαη ζε 53.815 εξγαδφκελνπο, «πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Τειεξγαζία ―ζρεδφλ φιν ηνλ ρξφλν‖», επί ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπλφινπ (3.843.905 εξγαδφκελνη), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
Μαξηίνπ

2012,

ζχκθσλα

κε

ηελ

Διιεληθή

ηαηηζηηθή

Αξρή

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_M
M_03_2012_01_F_GR.pdf).
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2.2.3.1.1 H Σειεξγαζία ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, επαγγέικαηα θαη κνξθσηηθφ επίπεδν
ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο ηνπ
Eurofound, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Σειεξγαζίαο ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη
επαγγέικαηα. Παξαηεξείηαη φηη, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, πεξίπνπ 2%, ηειεξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε
θαη νη θιάδνη κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη απηνί ηεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο:

Πεγή: (Eurofound, 2005).
Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ ίδηα έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη, ε Σειεξγαζία πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν
απφ ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, παξά απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη φηη, ην κνξθσηηθφ επίπεδν
ζρεηίδεηαη κε ηελ Σειεξγαζία, θαζψο φζν πςειφηεξα είλαη ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν
πηζαλφηεξν είλαη απηνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Σειεξγαζία.

2.2.3.1.2 Οη δηαθνξέο ησλ θχισλ ζηελ Σειεξγαζία
χκθσλα κε ην Eurofound, πξνθχπηεη φηη, νη άλδξεο εξγαδφκελνη είλαη γεληθά πην πηζαλφ λα
ρξεζηκνπνηνχλ Σειεξγαζία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο: θαηά κέζν φξν, πεξίπνπ ην 8,1% ησλ αλδξψλ
εξγαδνκέλσλ αζρνινχληαη κε ηελ Σειεξγαζία, ζπγθξηηηθά κε ην 5,8% ησλ γπλαηθψλ. Απηφ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζηελ θαηαλνκή ηεο Σειεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ θαη επαγγεικάησλ, φπνπ νη ηνκείο κε
πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο Σειεξγαζίαο - φπσο ε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηακεζνιάβεζε - ηείλνπλ λα έρνπλ αλδξνθξαηνχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ ίδηα
ηάζε ηζρχεη θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα επαγγέικαηα, φπσο ηα ηερληθά
επαγγέικαηα, φπνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξεο γπλαίθεο εξγαδφκελεο (Eurofound, 2005).
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2.2.3.2 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο
Βάζεη ηεο ηειεπηαίαο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ην 2011, απφ ην WorldatWork, ην νπνίν
παξαθνινπζεί ην θαηλφκελν ηεο Σειεξγαζίαο απφ ην 2003, γηα πξψηε θνξά ην 2010 ν αξηζκφο ησλ
ηειεξγαδνκέλσλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2008. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάζηεθαλ
απφ ην ζπίηη ή απφ καθξηά γηα κηα νιφθιεξε εκέξα, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, ην 2010, ήηαλ 26,2
εθαηνκκχξηα, ζε ζρέζε κε ηα 33,7 εθαηνκκχξηα, ην 2008, πνζνζηφ ζρεδφλ 20% ηνπ ακεξηθαληθνχ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ 139 εθαηνκκπξίσλ. Ζ πηψζε απηή πηζαλά νθείιεηαη ζ‟ έλαλ ζπλδπαζκφ
παξαγφλησλ, φπσο ζην φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ έρεη κεησζεί εμαηηίαο ηεο πςειήο αλεξγίαο, ζην φηη
ππάξρεη κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη επίζεο έιιεηςε
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ επηινγψλ Σειεξγαζίαο (WorldatWork, 2011).
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(πεγή: WorldatWork, 2011)
2.2.4 Παγθνζκηνπνίεζε θαη Σειεξγαζία
Κεληξηθή πηπρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο
πιεξνθφξεζεο θαη ε κεγαιχηεξε δηαζπλνξηαθή ξνή δεδνκέλσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ην δηαδίθηπν, νη δνξπθφξνη επηθνηλσλίαο, ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ, ηα
αζχξκαηα ηειέθσλα, θ.ά. (http://el.wikipedia.org/wiki/παγθνζκηνπνίεζε).
Ζ Σειεξγαζία είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ θαη εμ‟ νξηζκνχ, παγθνζκηνπνηεκέλε εθφζνλ νπζηαζηηθά,
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζή ηεο, ε ζέζε εξγαζίαο θαη ην άηνκν πνπ ηελ πιεξνί δελ είλαη αλαγθαίν λα
ζπκπίπηνπλ ρσξηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ δεκηνπξγνχληαη ζηελ
Ακεξηθή, αιιά νη εξγαδφκελνη θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Ηλδία. Με άιια ιφγηα, ην θχξην ζηνηρείν
είλαη ε εκβέιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην επίπεδν δηαδηθηχσζεο ηεο νηθνλνκίαο. Πεξηζζφηεξν απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ηνκέα, ε αγνξά Σειεξγαζίαο ιεηηνπξγεί ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ζ θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν απνηειεί επίπησζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο. Οη εξγνδφηεο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ εξγαδφκελνπο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ
θφζκνπ, κε θξηηήξην φρη πιένλ ην ρακειφ θφζηνο, αιιά ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο θαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ Σειεξγαζία αθνξά θπξίσο ζε πξντφληα, γηα ηα νπνία ην θφζηνο
δεκηνπξγίαο δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ πξντφληνο.
Γελ παξάγνληαη κε Σειεξγαζία πξντφληα έληαζεο εξγαζίαο, κε πςειφ θφζηνο εξγαζίαο θαη overhead.
Σν θφζηνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ζ
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Σειεξγαζία αθνξά θπξίσο ζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ. πλεπψο, θξηηήξην
γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ δελ απνηειεί ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο, αιιά νη δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο
ησλ εξγαδνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Σειεξγαζία παξαδνζηαθέο
κνξθέο εξγαζίαο θαη‟ νίθνλ φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην θαζφλ ζηελ θισζηνυθαληνπξγία.
Ζ Σειεξγαζία δελ απνηειεί επάγγεικα, αιιά κνξθή νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Απηφ δελ
ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη θάζε επάγγεικα ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί κέζσ Σειεξγαζίαο.
Ζ Σειεξγαζία, κε ηελ απζηεξή ηεο έλλνηα, πξνυπνζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εθηφο ησλ
ρψξσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηαθηηθή βάζε θαη φρη πεξηζηαζηαθά. Έηζη, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ηειεξγαδφκελνο θάπνηνο πνπ, επί δχν ή ηξεηο εβδνκάδεο, ζηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, εξγάδεηαη καθξηά
απφ ην γξαθείν ηνπ.
Ζ Σειεξγαζία είλαη εζεινληηθή κνξθή εξγαζίαο, ηφζν γηα ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη γηα ηνλ
εξγνδφηε (Βιαζζφπνπινο, 2005). Ο εξγαδφκελνο δελ ππνρξενχηαη λα εξγαζηεί θαη‟ νίθνλ, αιιά θαη δελ
κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηνλ εξγνδφηε λα ηνλ απνδερζεί σο ηειεξγαδφκελν (http://www.ework.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=167&lang=el).
Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε Σειεξγαζία ιεηηνπξγεί 24 ψξεο, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ δηαθνξά ψξαο
κεηαμχ ησλ ρσξψλ (8 – 9 ψξεο), δίλεη ηε δπλαηφηεηα νη ηειεξγαδφκελνη λα δηεθπεξαηψλνπλ εξγαζίεο
δηαδνρηθά, π.ρ. ζην ηέινο ηεο βάξδηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Αζία, ε Σειεξγαζία κεηαθέξεηαη ζηελ
Δπξψπε, ζηε ζπλέρεηα ζηελ Ακεξηθή, θ.ν.θ. Απηή ε αιιεινπρία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηα εξγαζίεο πνπ
πξέπεη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, λα εθηεινχληαη ζπλερψο ή είλαη πςειήο πξνηεξαηφηεηαο (Nilles, 1998).
Δπηπξφζζεηα, ζηελ επειημία ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ηφπνπ, ε Σειεξγαζία εηζάγεη
θαη άιιεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο εξγαζηαθήο νξγάλσζεο, φπσο ην γεγνλφο φηη, ν ηειεξγαδφκελνο
ακείβεηαη βάζεη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη φρη βάζεη ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ν έιεγρνο θαη επνπηεία δελ
είλαη δπλαηφ λα δηελεξγεζνχλ κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο, νη νκάδεο εξγαζίαο ζπζηήλνληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θιπ (Pierrakeas and
Koutsonikos, 2003).
ηελ παγθφζκηα δηαδηθηπσκέλε νηθνλνκία, ε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, κε ηε κνξθή ηεο
Σειεξγαζίαο, αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, εηδηθά
ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ.
ην κηθξφ-επίπεδν, ε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, εκθαλίδεηαη
ζηε δηαθνξεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο εξγαζίαο. Οη αιιαγέο ζηελ εξγαζία αθνξνχλ:


ζηελ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη
εξγαδφκελνη ζήκεξα αιιάδνπλ πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο απφ φ,ηη ζε παιαηφηεξεο επνρέο



ζηελ απμεκέλε αλαινγία δεμηνηήησλ, πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο ή
ελφο ηνκέα. Έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα αιιάμεη αθφκα θαη ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο δεμηφηεηεο
ηηο νπνίεο έρεη
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ζηελ αχμεζε ηεο απηφ-απαζρφιεζεο



ζηελ απμεκέλε απαζρφιεζε ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπνπ ην άηνκν έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ
φ,ηη ζε κεγάιεο, απξφζσπεο επηρεηξήζεηο



ζηελ αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ εξγάδνληαη κε ζρέζε κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα πνιινχο
εξγνδφηεο ηαπηφρξνλα.
Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ηάζεσλ, νη δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σειεξγαζία, ηελ

ηειεζπλεξγαζία θαη ην ηειε-εκπφξην απνηεινχλ απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ
κέιινληνο (http://www.disabled.gr/lib/?p=7397).

2.2.5 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο Σειεξγαζίαο
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ
Σειεξγαζία αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ:
α/α
1.

Πίλαθαο 2: Σειεξγαζία - πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο
Πιενλεθηήκαηα
Μεηνλεθηήκαηα
κείσζε θφζηνπο (νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο θφζηνο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο επηινγήο
αλά κνλάδα εξγαζίαο θαη δαπαλψλ γξαθείνπ) γηα Σειεξγαζία (θφζηνο εθθίλεζεο {δεκηνπξγία
θαη ζπλεπψο, κείσζε αλάγθεο γηα ζπξξίθλσζε

εηαηξηθήο

πνιηηηθήο,

ζχληαμε

νδεγηψλ,

εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε, θιπ.} θαη θφζηνο
ιεηηνπξγίαο {ηερλνινγηθή ππνδνκή, θιπ})
2.

αχμεζε

ηεο

παξαγσγηθφηεηαο

θαη

ηεο ε

πξαθηηθή

απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη εξγαδνκέλσλ

επνπηείαο
(είλαη

θαη
πνιχ

ειέγρνπ
ζεκαληηθή

ησλ
ε

κε ην απνηέιεζκα θαη φρη κε ην ρξφλν πνπ θαζηέξσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη πνηφηεηαο
θάπνηνο θαηαλαιψλεη ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ επηθνηλσλίαο, κέζσ αλαθνξψλ θαη ζέζπηζεο
(ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 20%)

θξηηεξίσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν)

3.

4.

κείσζε αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ ή ιφγσ ν

θίλδπλνο

δηαξξνήο

εκπηζηεπηηθψλ

αζζελείαο

επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ

αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ

αχμεζε ησλ θηλήηξσλ

ην κέγεζνο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο θαθήο ρξήζεο ηνπ
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

5.

αχμεζε ηεο επειημίαο επηρείξεζεο:


πηζαλή δπζθνξία απφ εξγαδνκέλνπο πνπ δελ

δεκηνπξγία επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ Σειεξγαζία
γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο αγνξέο
25



δπλαηφηεηα θνξνινγηθψλ
ειαθξχλζεσλ θαη άιισλ θηλήηξσλ



δεκηνπξγία

ζπλζεθψλ

δηεπθνιχλνπλ
ππαιιήισλ

ηελ

πνπ
παξακνλή

ζεκαληηθψλ

γηα

ηε

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη κείσζε
ηεο αλάγθεο γηα λέεο πξνζιήςεηο


ελαιιαθηηθή

ιχζε

γηα

κεηάηαμε

πξνζσπηθνχ


δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε
άηνκα

κε

εηδηθέο

αλάγθεο

θαη

πξνβιήκαηα πγείαο
6.

αχμεζε επειημίαο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο δπζθνιίεο ζηελ
θνπιηνχξαο
απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ

7.

ειαζηηθφηεηα ζηηο κνξθέο απαζρφιεζεο ηνπ

αλάπηπμε

επηρεηξεζηαθήο

πξνζσπηθνχ
(πεγέο: Daniels, Lamond and Standen, 2000; Κσλζηαληέινπ θαη Πνπιπκελάθνπ, 2002; Τπνπξγείν
Απαζρφιεζεο, 2004; Nilles, 1998; Ellison, 2004; Peper, van Doorne – Huiskes and den Dulk, 2005; Day
and Burbach, 2011; http://www.e-work.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=167&lang=el).

α/α
1.

Πίλαθαο 3: Σειεξγαζία - πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο ηειεξγαδφκελνπο
Πιενλεθηήκαηα
Μεηνλεθηήκαηα
Μείσζε ηνπ άγρνπο
κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο θνηλσληθήο έθθξαζεο,
ηάζε

θνηλσληθήο

απνκφλσζεο

θαη

δπζθνιίεο

πξνζαξκνγήο, εηδηθά ζηνλ νηθνγελεηαθφ ρψξν φηαλ
ππάξρνπλ παηδηά ή ζχγρπζε κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη
εξγαζίαο
2.

Αχμεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία

κείσζε επηξξνήο ζηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα θαη
ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο

3.

δπλαηφηεηα:


κείσζε επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο

απαζρφιεζεο αηφκσλ πνπ δνχλε
ζε

απνκαθξπζκέλεο

πεξηνρέο

(π.ρ. λεζηά)


απαζρφιεζεο

αηφκσλ

κε
26

πξνβιήκαηα πγείαο


έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ζηελ
αγνξά

εξγαζίαο

αηφκσλ

κε

εηδηθέο αλάγθεο
4.

Αίζζεζε απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο

πηζαλή δπζθνξία απφ εξγαδνκέλνπο πνπ δελ
κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ Σειεξγαζία

5.

6.

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαη αχμεζε

αιινηξίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζε βαζκφ πνπ λα λνηψζεη

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ,

μέλνο πξνο ην ζπλάλζξσπφ ηνπ θαη ην θπζηθφ ηνπ

ιφγσ ιηγφηεξσλ δηαθνπψλ θαηά ηε

ρψξν

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο

πεξηβαιιφλησλ

κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ξνπηίλαο ησλ

πςειφ αξρηθφ θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη ην θφζηνο

εξγαδνκέλσλ κε ζπλέπεηα ηελ πξνζηαζία

πξφζβαζεο

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ησλ

Σειεξγαζία

ιφγσ

ησλ

ησλ

ππεξιεηηνπξγηθψλ

εηθνληθψλ

απηναπαζρνινχκελσλ

ζηελ

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ηελ επεμία
ησλ ηδίσλ
7.

δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ θαξηέξαο θαη

ε επζχλε ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κεηαηίζεηαη

νηθνγέλεηαο,

ζηνλ ηειεξγαδφκελν

ελζάξξπλζε

αλάιεςεο

εξγαζίαο θαη απφ ηα δχν κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο
δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ζε πεξίπησζε

παξακέιεζε ησλ ζεκάησλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ

αιιαγήο θαηνηθίαο

ηειεξγαδνκέλσλ

9.

επειημία σξαξίνπ

θίλδπλνο εξγαζηνκαλίαο

10.

βειηίσζε επθαηξηψλ εξγαζίαο

11.

κείσζε κεηάδνζεο αζζελεηψλ

12.

κείσζε αδεηψλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο

13.

εμνηθνλφκεζε

8.

ρξεκάησλ

(έλδπζεο,

θαχζηκα, θιπ.)
14.

ιηγφηεξε ζπκκεηνρή ζηα office politics

(πεγέο: Rietveld, 2011; Crawford, MacCalman and Jackson, 2011; Βιαζζφπνπινο, 2005; Ellison, 2004;
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο, 2004; Κσλζηαληέινπ θαη Πνπιπκελάθνπ, 2002; Daniels, Lamond, and
Standen, 2000).
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Πίλαθαο 4: Σειεξγαζία - πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ
α/α
1.

Πιενλεθηήκαηα
θαηαπνιεκά ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ: γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη αλαπεξίεο,
γνλείο κε κηθξά παηδηά ή ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη γεληθά άηνκα πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο
δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ εχθνια απφ ην ζπίηη ηνπο

2.

δηαθπιάζζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: κε ηελ εξγαζία ζε θέληξα Σειεξγαζίαο ζηα
αζηηθά θέληξα, κε κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κηθξφηεξε
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε

3.

ελδπλακψλεη ηελ νηθνλνκία, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο

4.

δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο αλνίγεη λέεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα part time
εξγαζία

5.

αληηζηέθεηαη ζην θαηλφκελν ηεο αζηπθηιίαο θαη πξνάγεη ηελ απνθέληξσζε

6.

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ επαξρία: νη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο κπνξνχλ λα
δνπιέςνπλ ζε επαγγέικαηα ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξακνλή ζηελ πφιε

7.

αλαδσνγφλεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε ηε δεκηνπξγία θέληξσλ Σειεξγαζίαο

8.

ζπλεηζθέξεη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο

9.

εμνηθεηψλεη ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο

(πεγέο: Rietveld, 2011; Crawford, MacCalman and Jackson, 2011; Βιαζζφπνπινο, 2005; Ellison, 2004;
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο, 2004; Κσλζηαληέινπ θαη Πνπιπκελάθνπ, 2002; Daniels, Lamond, and
Standen, 2000).
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο θαίλεηαη, απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, νη επηπηψζεηο απφ ηελ Σειεξγαζία είλαη θπξίσο
ζεηηθέο, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αμηνζεκείσηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
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2.2.6 Πξνβιεκαηηζκνί
πσο ζπκβαίλεη κε θάζε λέα εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά, εθφζνλ ε
εθαξκνγή γίλεη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν θαη ζηνλ ζσζηφ ρξφλν. Μεξηθά απφ ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα
πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα είλαη:
φζνλ αθνξά ην άηνκν:


ε Σειεξγαζία δελ είλαη θαηάιιειε γηα φια ηα άηνκα. Πνιιά άηνκα ρξεηάδνληαη άκεζε θαζνδήγεζε
θαη έιεγρν γηα λα απνδψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη δελ έρνπλ πςειφ επίπεδν απην-ππνθίλεζεο. Γηα
ην ιφγν απηφ, ηα άηνκα πνπ απνθαζίδνπλ λα ηειεξγαζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε
σξηκφηεηα, απηνπεηζαξρία, απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα (Daniels,
Lamond and Standen, 2000)



ηα λέα άηνκα επσθεινχληαη πνιιέο θνξέο απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε έλα νξγαλσκέλν εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε παιαηφηεξνπο θαη πην έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο
(Pierrakeas and Koutsonikos, 2003)



επίζεο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. Πνιιά άηνκα ζέινπλ λα
θεχγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ, δηφηη απηή ε δηαδηθαζία ηνπο
ηθαλνπνηεί θαη ηνπο δίλεη θαιχηεξε θαη πην αζθαιή αίζζεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο. Ζ εθαξκνγή
ηεο Σειεξγαζίαο κε ηε κνξθή ησλ ηειεθέληξσλ, ηειερσξηψλ, θιπ, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ,
πξνζθέξεη θαιχηεξε ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα

φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν:


φια ηα ζπίηηα δελ είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα λα κπνξέζεη
θάπνηνο λα ηειεξγαζηεί απφ εθεί. εκαληηθή είλαη επίζεο ε χπαξμε άλεζεο ρψξνπ γηα εξγαζία θαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν ηνπ ζπηηηνχ. Ζ ρξήζε ηειεθέληξσλ, θιπ κνξθψλ
Σειεξγαζίαο, θαηά ηα αλσηέξσ, ζα κπνξνχζε λα δψζεη επίζεο ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα

φζνλ αθνξά ηελ επηρείξεζε:


πνιιέο θνξέο, ε θνπιηνχξα θαη ε, έσο ηψξα, νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα κελ επηηξέπεη ηελ
άκεζε εθαξκνγή ηεο Σειεξγαζίαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, ε δηνίθεζε αηφκσλ, πνπ ηειεξγάδνληαη,
απαηηεί ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη πην δχζθνιν λα γίλνπλ
αληηιεπηά θαη απνδεθηά απφ ηειεξγαδφκελνπο, ε θνπιηνχξα θαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο θαη λα
λνηψζνπλ απηνί πξαγκαηηθά κέιε ηεο επηρείξεζεο (Ellison, 2004)

φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο – εξγαζίεο:


δελ είλαη δπλαηφ φιεο νη εξγαζίεο λα γίλνπλ απφ απφζηαζε θαη κέζσ ηεο Σειεξγαζίαο. Δίλαη
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα δηεμαγσγή απφ απφζηαζε θαη άιιεο νη
νπνίεο δελ πξνζθέξνληαη, φπσο είλαη παξάδεηγκα ε εξγαζία ζε κηα γξακκή παξαγσγήο
(http://www.dimitra.gr/remote/).
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2.2.7 Δπαγγέικαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα Σειεξγαζία, ηππηθά θαζήθνληα θαη ραξαθηεξηζηηθά
Αθνινχζσο, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα θπξηφηεξα απφ ηα επαγγέικαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα
εθηειεζηνχλ κε ηε κνξθή ηεο Σειεξγαζίαο, αλ θαη, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα, θακία εξγαζία δελ
πξέπεη απηνκάησο λα απνθιείεηαη απφ ηελ πξννπηηθή λα ιεηηνπξγήζεη ζε θαζεζηψο Σειεξγαζίαο,
πιήξνπο ή κεξηθήο, θαζψο θαη ηα ζπλήζε ηππηθά θαζήθνληα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηήλ ηε κνξθή
εξγαζίαο:
Πίλαθαο 5: Σειεξγαζία – ηα ζπλεζέζηεξα επαγγέικαηα θαη ηππηθά θαζήθνληα
Δπαγγέικαηα

Σππηθά Καζήθνληα

Γξακκαηείο – Κεηκελνγξάθνη

Αλάγλσζε

Γηαθεκηζηέο

Αλάιπζε

Παξαγσγνί εληχπσλ

Αμηνινγήζεηο

Πξνγξακκαηηζηέο Ζ/Τ

Γηαηήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ

Γηνξγαλσηέο εθζέζεσλ - εθδειψζεσλ

Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ

Δξεπλεηέο

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ

χκβνπινη

Δθζέζεηο ειέγρνπ

Μεηαθξαζηέο

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ

Γηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ

Δπηηφπηεο επηζθέςεηο
Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ
Πξνεηνηκαζία πξνυπνινγηζκψλ
Πξνεηνηκαζία ησλ ζπκβάζεσλ
ρεδηαζκφο
ρεδηαζκφο εξγαζίαο
Σειεθσληθφο ζπληνληζκφο επηρεηξήζεσλ
Σήξεζε αξρείνπ
(πεγή: Oregon Department of Energy, 2008)

Πίλαθαο 6: Σειεξγαζία – «Καιά» Υαξαθηεξηζηηθά ηειεξγαδφκελνπ θαη Γηνίθεζεο
«Καιφο» Σειεξγαδφκελνο
«Καιφο» Γηεπζπληήο Σειεξγαζίαο
Καιά νξγαλσκέλνο
Δκπηζηνζχλε ζηνπο εξγαδνκέλνπο
Ηθαλνπνίεζε απφ αηνκηθή εξγαζία
«Αλνηρηφο» ζε θαηλνηφκεο ηδέεο
Πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηνλ ζηφρν
Πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηα απνηειέζκαηα
Δλδηαθέξνλ γηα ηελ Σειεξγαζία
Θεηηθή ζηάζε ζηελ Σειεξγαζία
Απηελέξγεηα
Πξνζπάζεηα έληαμεο πξνγξάκκαηνο Σειεξγαζίαο
Δπειημία
Δπειημία
Τπεπζπλφηεηα
Γηεπθφιπλζε επηθνηλσλίαο
Αλεμαξηεζία
Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
(πεγή: Oregon Department of Energy, 2008)
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2.2.8 Top Ten επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Σειεξγαζία παγθνζκίσο
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δέθα (10) απφ ηηο νγδφληα δχν (82) θαιχηεξεο εηαηξίεο
(νδφληα δχν (82) απφ ηηο εθαηφ (100) κε ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα εξγαζίαο), πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
ππαιιήινπο ηνπο λα ηειεξγάδνληαη, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο, κε ηα κεγαιχηεξα
πνζνζηά ηειεξγαδνκέλσλ:
Πίλαθαο 7: 100 Best Companies to Work for Best benefits: Telecommuting
Of the 82 Best Companies that allow employees to telecommute or work at home
at least 20% of the time, these 10 have the highest percentage of telecommuters
% of "regular"
Company

Best Companies rank

telecommuters

Deloitte

63

86%

Cisco

20

85%

Intel

51

82%

Accenture

99

80%

Teach For America

82

80%

PricewaterhouseCoopers

73

70%

Brocade Communications Systems

89

50%

S.C. Johnson & Son

70

40%

Stryker

68

38%

American Fidelity Assurance

39

37%

(πεγή: http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2011/benefits/telecommuting.html )

31

2.2.9 Μνληέιν εθαξκνγήο Σειεξγαζίαο
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη, ζρεκαηηθά, ηα βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο Σειεξγαζίαο
απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηά ζπλαληήζεθαλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αθνινχζσο
αλαιχνληαη δηεμνδηθά:
Πίλαθαο 8: Μνληέιν εθαξκνγήο Σειεξγαζίαο
1. Σα αξρηθά βήκαηα
Α. Γεκηνπξγία πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σειεξγαζίαο
Β. Δπηινγή πληνληζηή Σειεξγαζίαο


2. Ρπζκίζεηο πινπνίεζεο Σειεξγαζίαο
Α. Οξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Β. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ θαζεθφλησλ Σειεξγαζίαο
Γ. Αλάπηπμε θξηηήξησλ επηιεμηκφηεηαο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ
Γ. Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ εμνπιηζκνχ θαη ζεκάησλ αζθάιεηαο
Δ. Αλάπηπμε πξφηαζεο Σειεξγαζίαο πξνο ηε Γηνίθεζε
Σ. χληαμε Πνιηηηθήο Σειεξγαζίαο


3. Απφ ην ζρέδην ζηε δξάζε
Α. Πξνψζεζε ηεο Σειεξγαζίαο εζσηεξηθά
Β. Δπηινγή δπλακηθνχ ηειεξγαδνκέλσλ
Γ. Καηάξηηζε ηειεξγαδνκέλσλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ


4. Έιεγρνο
Α. Αμηνιφγεζε ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ
Β. Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γ. Γηαηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
(Oregon Department of Energy, 2008; Edwards, 2007)
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1. Σα αξρηθά βήκαηα
1.Α. Γεκηνπξγία πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σειεξγαζίαο
Σν πξψην βήκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα, πνπ λα αληηπξνζσπεχεη φια ηα ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο, ψζηε λα αλαπηπρζεί ην πξφγξακκα Σειεξγαζίαο. Σα κέιε ζα κπνξνχζαλ ελδεηθηηθά λα
είλαη απφ ηε Γηνίθεζε, απφ ην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Ζ/Τ, ζρεδηαζκνχ ή / θαη θαηάξηηζεο. Ο
θχξηνο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεξγαζίαο θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ.
1.Β. Δπηινγή πληνληζηή Σειεξγαζίαο
Γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, θξίζηκν ξφιν παίδεη ε επηινγή ηνπ ζσζηνχ αηφκνπ, πνπ ζα
απνηειέζεη ηνλ πληνληζηή ηεο Σειεξγαζίαο θαη ν νπνίνο ζα απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο
Γηνίθεζεο θαη ησλ ηειεξγαδνκέλσλ.
Ο πληνληζηήο ηεο Σειεξγαζίαο, ζα πξέπεη αθελφο λα είλαη έλαο «πξσηαζιεηήο» ηεο
Σειεξγαζίαο θαη αθεηέξνπ λα κπνξεί λα αθηεξψλεη ρξφλν γηα λα επηβιέπεη ην πξφγξακκα. Ο πληνληζηήο
ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο θαη εκπεηξία ζηελ έλαξμε λέσλ πξνγξακκάησλ.
Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζα είλαη λα θαζνδεγεί ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Σειεξγαζίαο, λα
επηβιέπεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο θαη λα ιεηηνπξγεί σο άηνκν επηθνηλσλίαο γηα
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άιιεο επζχλεο ηνπ πληνληζηή πεξηιακβάλνπλ ηελ
πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ νξγάλσζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επηβεβαίσζε φηη, νη
ζπκθσλίεο Σειεξγαζίαο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη θαηαηεζεί, ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ.
2. Ρπζκίζεηο πινπνίεζεο Σειεξγαζίαο
2.Α. Οξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θαιχηεξν πξφγξακκα Σειεξγαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, ε
Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζέζεη ζαθείο,
κεηξήζηκνπο, ζηφρνπο. Πξψηνλ, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη
ε επηρείξεζε λα θεξδίζεη απφ ηελ Σειεξγαζία. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη, ηα θάησζη:
• κείσζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο
• βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απφδνζεο ζηελ εξγαζία
• επέλδπζε ζε κε παξαδνζηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ
• δηαζθάιηζε επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο θαη βησζηκφηεηαο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη, εάλ ην πξφγξακκα ζα μεθηλήζεη πηινηηθά θαη
ζε πνην βαζκφ ζα θηάζεη ηειηθά. Θα απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ή κφλν ζε νξηζκέλεο
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ππεξεζίεο; πλήζσο, μεθηλψληαο κε έλα κηθξφ θαη πηινηηθφ πξφγξακκα εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξνο
βαζκφο επηηπρίαο, θαζψο ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
εάλ επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο.
Σέινο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζέζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα, κε ζεκεία αλαθνξάο γηα ηνλ βαζκφ
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά απφ δχν, ηέζζεξηο θαη έμη κήλεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
επηρείξεζεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα βαζηθφ πεξίγξακκα ζα βνεζήζεη ζηε
δηαηήξεζε θαη εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2.Β. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ θαζεθφλησλ Σειεξγαζίαο
Γηα ηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα Σειεξγαζία, ν πληνληζηήο ζα
πξέπεη λα κειεηήζεη ηελ πεξηγξαθή εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο θαη λα θαζνξίζεη, εάλ
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εληαρζεί ζε έλα πξφγξακκα Σειεξγαζίαο θαη αλ απηή ζα είλαη πιήξνπο, κεξηθήο
ή πεξηζηαζηαθήο απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ην άηνκν.
Μηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε κπνξεί λα θαίλεηαη φηη, δελ είλαη ζπκβαηή κε έλα πξφγξακκα
Σειεξγαζίαο, αιιά αλ ε ζέζε αλαιπζεί ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο ηεο, κπνξεί λα πξνθχςεη φηη, νξηζκέλα
θαζήθνληα ζα κπνξνχζαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ Σειεξγαζίαο. Ζ θαηαιιειφηεηα γηα
Σειεξγαζία εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη φρη απφ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ. Ζ ζπρλφηεηα ηεο Σειεξγαζίαο κπνξεί λα είλαη κφλν κία εκέξα ηελ
εβδνκάδα ή αθφκα θαη κία θνξά ην κήλα. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πεξηνξίδνπλ ηελ Σειεξγαζία ζε δχν
ή ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Κακία ζέζε δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη απηνκάησο απφ ηελ πξννπηηθή
λα ιεηηνπξγήζεη ζε θαζεζηψο Σειεξγαζίαο.
Ζ Σειεξγαζία είλαη θαηάιιειε θαη εθηθηή γηα:
• εξγαζία, πνπ απαηηεί ζθέςε θαη γξαθή, φπσο είλαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε έξεπλα, ε εμέηαζε
επηρνξεγήζεσλ, ε ζχληαμε θαλνληζκψλ, απνθάζεσλ, εθζέζεσλ, θιπ.
• «ηειέθσλν-εληαηηθέο» εξγαζίεο, φπσο ε δηνξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε
επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο
• θαζήθνληα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ρξήζε Ζ/Τ, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ, ν
ζρεδηαζκφο γξαθηθψλ, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, θιπ.
Ζ Σειεξγαζία κπνξεί λα κελ είλαη πξαθηηθή γηα:
• εξγαζίεο, πνπ απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπνπ νη εξγαδφκελνη
πξέπεη λα έρνπλ εθηεηακέλε «πξφζσπν κε πξφζσπν» επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο, άιινπο
ππαιιήινπο, πειάηεο ή ην θνηλφ
• ζέζεηο, πνπ απαηηνχλ πξφζβαζε ζε πιηθφ, πνπ δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί

34

• εξγαζίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ πιηθά (security-sensitive
materials)11.
2.Γ. Αλάπηπμε θξηηήξησλ επηιεμηκφηεηαο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ
Ζ ζέζπηζε θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαζνξίδεη πνηνί εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε κπνξνχλ λα
ππνβάινπλ αίηεζε γηα ην πξφγξακκα Σειεξγαζίαο. Δίλαη θαιχηεξν ηα θξηηήξηα απηά λα είλαη, φζν ην
δπλαηφ, γεληθά θαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο λα αμηνινγνχληαη νη θαηάιιεινη, αλάινγα κε ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ζέζεηο.
Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε, νη παξαθάησ εξσηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηεξίσλ:
 Θα είλαη θαη νη κφληκνη θαη νη έθηαθηνη ππάιιεινη επηιέμηκνη γηα Τειεξγαζία;
Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.
 Πφζν θαηξφ εξγάδεηαη ν ππνςήθηνο γηα Τειεξγαζία ζηελ επηρείξεζε;
Έλαο ππάιιεινο κε ηζρπξή ζεζκηθή γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, γεληθά πξνζαξκφδεηαη ζηελ Σειεξγαζία πην
γξήγνξα, αιιά κπνξεί επίζεο έλαο ζρεηηθά λένο εξγαδφκελνο λα είλαη θαηάιιεινο, φηαλ εξγάδεηαη γηα
αλεμάξηεηα έξγα ή φηαλ έλαο πνιχ εμεηδηθεπκέλνο ππάιιεινο ζα δερηεί κηα ζέζε, κφλν αλ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα εξγάδεηαη απφ απφζηαζε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.
 Πνηα είδε ζέζεσλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα επηηξαπνχλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Τειεξγαζία;
Μνινλφηη δηαθαίλεηαη δειεαζηηθφ, λα απνθιείνληαη νξηζκέλνη ηίηινη ζέζεσλ εξγαζίαο, επεηδή
εκθαλίδνληαη αθαηάιιεινη γηα ηελ Σειεξγαζία, ε ρξήζε ησλ ηίηισλ ζέζεσλ εξγαζίαο, σο θξηηήξην
επηιεμηκφηεηαο δε ζπληζηάηαη. Πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ φ,ηη αξρηθά θαίλεηαη, κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζε θαζεζηψο Σειεξγαζίαο κία ή δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα
 Τα κέιε ησλ ζπλδηθάηνπ εξγαδνκέλσλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα;
Ζ ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ ζπλδηθάηνπ ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα απαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σειεξγαζία είλαη απαξαίηεηε ε
ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο, απφ λσξίο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σειεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο.


Η επηιεμηκφηεηα ζα εμαξηάηαη απφ ηελ πην πξφζθαηε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ελφο ππαιιήινπ;

Ζ Σειεξγαζία κπνξεί λα θαζηεξσζεί σο θίλεηξν γηα ηνπο ππαιιήινπο κε ηελ πςειή αμηνιφγεζε
απνδνηηθφηεηαο.
 Θα είλαη επηιέμηκνη νη ππάιιεινη, ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζπλεπάγνληαη ρεηξηζκφ
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ;
Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν κε δηαζθαιίζεηο, φηη απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη κε
αζθάιεηα.
11

φπσο ξαδηελεξγά, δειεηεξηψδε, ηνμηθά θαη εχθιεθηα πιηθά, πνπ θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο, κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε
δεκφζηα πγεία ή / θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο.
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2.Γ. Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ εμνπιηζκνχ θαη ζεκάησλ αζθάιεηαο
Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε, νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, νη
ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Ο
ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ, σζηφζν, κπνξεί λα
πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ.
Δπεηδή νξηζκέλνη εξγαδφκελνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο ζηελ εξγαζία ηνπο, είλαη δπλαηφλ
λα ηξέμεη έλα πξφγξακκα Σειεξγαζίαο, ρσξίο ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ. Δπίζεο εθείλνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ζπρλά νη ππνινγηζηέο, ζα κπνξνχζαλ λα αθηεξψζνπλ ηηο «ηειεξγάζηκεο» εκέξεο ηνπο ζε εξγαζίεο, πνπ
δελ απαηηνχλ έλαλ ππνινγηζηή.
Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
ηειεξγαδνκέλσλ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ζα αγνξάζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ ή εάλ νη ππάιιεινη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπ. Οη παξάγνληεο
πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ, εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ηηο
απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη ηνπο πξνυπνινγηζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο επηρείξεζεο.
Οη εξγαδφκελνη, ζα κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ ηα γξαθεία, πνπ έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο,
ζπκπιεξψλνληαο κηα εηδηθή θφξκα αμηνιφγεζεο (Home Office & Ergonomic Assessment), πξνθεηκέλνπ
λα βεβαησζνχλ φηη, ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο είλαη ηαθηνπνηεκέλνο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο λα ππνζηνχλ, βξαρπρξφληα ή καθξνρξφληα, ηξαπκαηηζκνχο (βι. Παξάξηεκα
Β). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ θφξκαο, ν πληνληζηήο πξέπεη λα
πξνζδηνξίζεη ηη πξφζζεηνο εμνπιηζκφο είλαη αλαγθαίνο γηα ηε δηαζθάιηζε φηη, ν ρψξνο εξγαζίαο ησλ
ηειεξγαδνκέλσλ είλαη επαξθψο εμνπιηζκέλνο θαη αζθαιήο. Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη, ζηε
ζπλέρεηα, έλαλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ.
2.Δ. Αλάπηπμε πξφηαζεο Σειεξγαζίαο πξνο ηε Γηνίθεζε
Μέρξη απηφ ην ζεκείν, έρεη νινθιεξσζεί ε ζρεδίαζε ηνπ βαζηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σειεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πιένλ θαηξφο, ε Δπηηξνπή λα εηζεγεζεί εγγξάθσο ζηε Γηνίθεζε ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη.
Καηά ηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
• Οξηζκφο ηεο Σειεξγαζίαο
• Πψο ε Σειεξγαζία ζα σθειήζεη ηελ επηρείξεζε
• ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο
• Δξγαζίεο θαηάιιειεο γηα ηελ Σειεξγαζία
• Γηαδηθαζία επηινγήο ηειεξγαδνκέλσλ
• Πψο νη ηειεξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα επνπηεχνληαη
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• Πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζέκαηα εμνπιηζκνχ
• Πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα επζχλεο
• ρέδην πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο
• Υξνλνδηάγξακκα θαη πξνυπνινγηζκφο.
2.Σ. χληαμε Πνιηηηθήο Σειεξγαζίαο
Μφιηο ε Γηνίθεζε εγθξίλεη ηελ πξφηαζε, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα γξάςεη έλα έγγξαθν Πνιηηηθήο,
πνπ ζα ρξεζηκεχζεη σο νδεγφο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ ηειεξγαδνκέλσλ θαη ησλ επνπηηθψλ
αξρψλ ζρεηηθά κε ην πψο ην πξφγξακκα Σειεξγαζίαο ζα ιεηηνπξγήζεη. Απηή ε Πνιηηηθή ζα είλαη ν
αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα
επφκελα ρξφληα, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζα εληάζζνληαη ζηελ Σειεξγαζία.
Ζ Πνιηηηθή απηή ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί, φπσο απαηηείηαη. Μεηά ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή, ζα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε Πνιηηηθή κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαζεσξεζεί θαη λα
πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Έλα πξνηεηλφκελν δείγκα
Πνιηηηθήο Σειεξγαζίαο, απφ ηελ Πνιηηεία Oregon ησλ Ζ.Π.Α., είλαη δηαζέζηκν ζηελ αθφινπζε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.oregon.gov/energy/trans/telework/docs/sample_telework_policy.pdf.

3. Απφ ην ζρέδην ζηελ δξάζε
3.Α. Πξνψζεζε ηεο Σειεξγαζίαο εζσηεξηθά
Ζ θέληξηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην πξφγξακκα Σειεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο,
απφ ην αξρή, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη, ζα ην ππνδερζνχλ ζεηηθά. Καζψο ζα
εμειίζζεηαη ην πξφγξακκα, ν πληνληζηήο ζα πξέπεη λα δηαρέεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε νιφθιεξε ηελ
επηρείξεζε.
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη κεξηθνί ηξφπνη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
Σειεξγαζία:
• ζπδήηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε Γηνίθεζε
• απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαη ππελζπκίζεσλ ζηα κέιε φιεο ηεο επηρείξεζεο
• ελζάξξπλζε εξσηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
• εκθάληζε αθηζψλ θαη ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο
• δεκνζίεπζε άξζξνπ ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο επηρείξεζεο
• ζπκπεξίιεςε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο λέεο πξνζθιήζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
• παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο γξαθείνπ ζην ζπίηη
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Καηά ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεξγαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη, νη
εξγαδφκελνη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνχλ, ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ε Σειεξγαζία, ηη δελ είλαη, πψο
ιεηηνπξγεί θαη πψο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ έλα πην επέιηθην θαζεζηψο εξγαζίαο.
3.Β. Δπηινγή δπλακηθνχ ηειεξγαδνκέλσλ
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη, νη θαηαιιειφηεξνη
ππάιιεινη ζα επηιεγνχλ σο ηειεξγαδφκελνη. ηαλ έλαο εξγαδφκελνο, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα,
εθθξάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σειεξγαζία, έλαο επφπηεο ζα πξέπεη λα ηνλ αμηνινγήζεη. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίνπ Σειεξγαδνκέλνπ, σο έλα
εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο επφπηεο λα απνθαζίζνπλ, αλ κηα ζπκθσλία γηα Σειεξγαζία ζα ηαηξηάδεη
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Έλα δείγκα θφξκαο αμηνιφγεζεο ππνςεθίνπ ηειεξγαδνκέλνπ, απφ ηελ
Πνιηηεία

Oregon

ησλ

Ζ.Π.Α.,

είλαη

δηαζέζηκν

ζηελ

αθφινπζε

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε:

http://www.oregon.gov/energy/trans/telework/docs/potential_teleworker_assessment.pdf.
Αλ θαη κπνξεί λα θαίλεηαη δειεαζηηθφ, ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ηειεξγαδνκέλσλ, λα γίλεηαη κε
ηππνπνηεκέλα θαη απζηεξά θξηηήξηα, σζηφζν ε επηηπρία ηεο Σειεξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνπο
αθφινπζνπο εηδηθνχο παξάγνληεο:
 ηηο ζπλήζεηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ: πφζν θαιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ ηαηξηάδνπλ κε
απηά ελφο επηηπρεκέλνπ ηειεξγαδνκέλνπ;
 ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ: είλαη δπλαηφ θάπνηεο εξγαζίεο λα γίλνληαη έμσ απφ ηα
θεληξηθά γξαθεία;
 ην ζηπι ηνπ επφπηε: είλαη ν επφπηεο θαηάιιεινο λα δηαρεηξηζηεί έλαλ ηειεξγαδφκελν;
 ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ: είλαη ν εξγαδφκελνο επηηπρεκέλνο ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ηνπ;
3.Γ. Καηάξηηζε ηειεξγαδνκέλσλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ
Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε βνεζά ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη απμάλεη ηελ
πηζαλφηεηα φηη, ε Σειεξγαζία ζα είλαη κηα ζεηηθή εκπεηξία, ηφζν γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν, φζν θαη γηα ηελ
επηρείξεζε. Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ μερσξηζηά ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο γηα ηηο
επνπηηθέο αξρέο θαη ηνπο ηειεξγαδφκελνπο.
Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζα δηαθέξεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο,
αιιά νη γεληθνί ζηφρνη ηεο θαηάξηηζεο είλαη νη ίδηνη:
 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Σειεξγαζίαο
 λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα πάξνπλ απαληήζεηο
 λα κάζνπλ ηηο ηερληθέο γηα ηελ επηηπρή Σειεξγαζία θαη επνπηεία ηεο.
Ζ εθπαίδεπζε νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε ησλ εηδηθφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ, κεηαμχ επφπηε θαη
εξγαδνκέλνπ, αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ηνπο γηα ηελ Σειεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα
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θαηαζηνχλ ζαθείο νη πξνζδνθίεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Μαδί νξίδνπλ ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο
Σειεξγαζίαο γηα ηνλ εξγαδφκελν, ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε ζπλήζε, αιιά θαη έθηαθηεο αλάγθεο,
εθηέιεζε εξγαζηψλ, ηελ απνκαθξπζκέλε ζέζε εξγαζίαο, ηηο αηνκηθέο επζχλεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ, ζε
ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ησλ εξγνλνκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ρψξνπ
Σειεξγαζίαο. Έλα δείγκα πκθσλίαο Σειεξγαζίαο είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.oregon.gov/ENERGY/trans/telework/docs/sample_telework_agreement.pdf.

4. Έιεγρνο
4.Α. Αμηνιφγεζε ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηνδηθά απφ ηνλ επφπηε θαη ζα παξάζρεη έλα
πιαίζην γηα ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ. Έλα δείγκα θφξκαο Αμηνιφγεζεο ηεο
Απφδνζεο

ηνπ

Σειεξγαδφκελνπ

είλαη

δηαζέζηκν

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε:

http://www.oregon.gov/energy/TRANS/Telework/docs/Teleworker_perf_evaluation.pdf.
4.Β. Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ εγθαζίδξπζε ελφο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απφ ηελ αξρή ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ. Μηα ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ζα δείμεη ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ δπλαηψλ θαη
αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο.
Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: λα κεηξεζεί ην πφζν θαιά νη ζηφρνη
ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηπγράλνληαη θαη λα απνθαζηζζεί ην πψο, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ.
Οη αμηνινγήζεηο κπνξεί λα είλαη ηφζν απιέο, φζν κηα πνιιαπιήο επηινγήο έξεπλα ή πην
πνιχπινθεο, κε ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηε δηεμαγσγή πην εθηεηακέλεο έξεπλαο.
Μηα ηππηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, σζηφζν, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: ηνλ ζρεδηαζκφ
ηεο αμηνιφγεζεο, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηε ζχληαμε κηαο έθζεζεο θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
4.Γ. Γηαηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γηα λα δηαηεξεζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεξγαζίαο, ν πληνληζηήο πξέπεη
πξψηα απ 'φια λα είλαη ζπληνληζκέλνο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο επηηπρίεο ηνπο,
θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Άιιεο ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, είλαη νη εμήο:
Δλεκέξσζε γηα ηνπο λένπο ηειεξγαδφκελνπο θαη εμαθξίβσζε, εάλ ε είζνδφο ηνπο ζην πξφγξακκα είλαη
θαιά ζρεδηαζκέλε.
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Δλεκέξσζε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε Σειεξγαζία γηα ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε,
κέζσ επίζθεςεο ζηηο ππεξεζίεο πνπ επεξεάδνληαη έκκεζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο
ππνζηήξημεο.
Γηνξγάλσζε πεξηνδηθψλ άηππσλ νκαδηθψλ ζπλαληήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεξγαδφκελνη λα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα κνηξαζηνχλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο.
Γηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην πξφγξακκα, κέζσ ηαθηηθψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο π.ρ.
κέζσ ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηεο επηρείξεζεο.
ρεδφλ θάζε πξφγξακκα Σειεξγαζίαο ρξεηάδεηαη θάπνηα ηαθηηθή αλαζεψξεζε θαη εμνκάιπλζε
ησλ βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, αιιά έρνληαο έλα πινπνηήζηκν
κνληέιν εθαξκνγήο Σειεξγαζίαο, νη αληακνηβέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζχληνκα εκθαλείο (Oregon
Department of Energy, 2008).
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2.3 Δξγαζία Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ - Activity Based Working/Workplaces (ABW)
Σν ABW πεξηιακβάλεη έλα λέν θπζηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κε θαηλνηφκνπο ρψξνπο εξγαζίαο
θαη πνηθίια εξγαιεία λέαο ηερλνινγίαο, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε θηλεηή θαη ζπλεξγαηηθή εξγαζία. Μέζσ
ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ, ην ΑBW έρεη νδεγήζεη ζε επαλάζηαζε, φζνλ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε ησλ αθηλήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηελ ππνζηεξηδφκελε
εξγαζηαθή θνπιηνχξα.
Σν ABW βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξμεη ρσξίο
απηέο. Δπίζεο, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ, λα αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη λσξίηεξα, παξά ηα ηειεπηαία 6 – 7
ρξφληα, ιφγσ ηνπ φηη, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ πιένλ νη ΣΠΔ, κέζσ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ,
εθαξκνγψλ θαη ζπλδεζηκφηεηαο, έρνπλ ξαγδαία αλαβαζκηζηεί (Dixon and Ross, 2011).
Οη ρψξνη εξγαζίαο ζρεδηάδνληαη, κε
γλψκνλα

ηε

θηινμελία

πνηθίισλ

δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ νη
εξγαδφκελνη θαη φρη κε ηε ινγηθή ηεο άθακπηεο
θαηαλνκήο ηνπ ρψξνπ, βάζεη ηεο ηεξαξρηθήο
ηδηφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζηελ επηρείξεζε. Οη
εξγαδφκελνη επηιέγνπλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν
εξγαζίαο, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο,
Δηθφλα 1: ζάιακνο / «ήζπρν δσκάηην» ΑΒW

πνπ έρνπλ λα εθηειέζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ
ρξεηάδεηαη εζπρία θαη ηδησηηθφηεηα, επηιέγνπλ
έλα θιεηζηφ «ήζπρν δσκάηην» ή εάλ πξέπεη λα
εξγαζηνχλ σο νκάδα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία, ζα επηιέμνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα
αλνηρηφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ
Γηεπζχλνληα

χκβνπιν

ηεο

«Veldhoen

+

Company», Luc Kamperman, ν ζρεδηαζκφο ηνπ

Δηθφλα 2: ρψξνο ζπλεξγαζίαο ΑΒW

ρψξνπ εξγαζίαο, θάλεη ην πξνζσπηθφ πην

(πεγή: http://activitybasedworking.net/links.htm)

παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ

(http://www.abc.net.au/lateline/business/items/201107/s3277714.htm).
Σν ABW, ζχκθσλα κε κεξηθνχο αλαιπηέο είλαη ε επίζεκε νξνινγία ηνπ «hot desking», ην νπνίν,
(πεγή: http://activitybasedworking.net/links.htm)
φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο γξαθείνπ πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο εξγαδφκελνπο
ρξεζηκνπνηψληαο κηα εληαία θπζηθή ζέζε εξγαζίαο ή επηθάλεηα ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν
«hot desking» αλαθέξεηαη ζε έλα γξαθείν, πνπ κνηξάδνληαη πνιινί ππάιιεινη γξαθείνπ ζε δηαθνξεηηθέο
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βάξδηεο12. χκθσλα κε θάπνηνπο άιινπο φκσο, ην ABW δηαθέξεη απφ ην «hot desking», δηφηη δελ
ζηεξίδεηαη κφλν ζηε ινγηθή ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ γξαθείσλ, αιιά ζηελ
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ, θάζε θνξά, ρψξνπ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο (Kuan and
Black,

2011;

http://www.smh.com.au/business/property/hotdesking-trend-heats-up-20121116-

29hmn.html).

12

Έλα βαζηθφ θίλεηξν γηα ην «hot desking» είλαη κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ - έσο θαη 30% ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο. To «hot desking» ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά ζε ρψξνπο εξγαζίαο, φπνπ δελ είλαη φινη νη εξγαδφκελνη ζην γξαθείν ηελ ίδηα
ζηηγκή, ή απνπζηάδνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε έλαλ ρξφλν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη, ηα γξαθεία ζπρλά είλαη θελά,
θαηαλαιψλνληαο πνιχηηκν ρψξν θαη ηνπο πφξνπο.
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2.3.1 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ABW
Ζ εκθάληζε ηεο ηάζεο ηνπ ABW ζπκπίπηεη κε ηελ αλάγθε ησλ εξγνδνηψλ λα απμήζνπλ ηε
ρξεζηηθφηεηα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ
ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ABW πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηε θηινμελία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. Δπηηξέπεη
πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλαλ δεδνκέλν αξηζκφ εξγαζηαθψλ ζηαζκψλ
(εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 30%) θαη ζε, ηδαληθέο πεξηπηψζεηο, ηνπο επηηξέπεη λα εξγάδνληαη πην ζπλεξγαηηθά
ζε ιηγφηεξν ρψξν, απ‟ φ,ηη πξνεγνπκέλσο.
Σν ABW έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηε ζπλνιηθά θαηεηιεκκέλε επηθάλεηα δαπέδνπ εξγαζίαο,
κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα έμνδα θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο
National Australia Bank (NAB), πεξίπνπ νη κηζνί ρψξνη κηαο επηρείξεζεο δελ αμηνπνηνχληαη. ρεδφλ ην
15% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία, είηε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο (π.ρ. δηαθνπέο,
αζζελείαο, θιπ), είηε γηα επαγγεικαηηθνχο (π.ρ. ζεκηλάξηα, ζπλεδξηάζεηο, κεηαθηλήζεηο, επίζθεςε ζε
πειάηεο, θιπ). πλεπψο, δελ ππάξρεη εξγαζηαθφο ρψξνο, φπνπ ηα γξαθεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
100% ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ην ABW κεηψλεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο, ζπκβάιινληαο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ κεησκέλε ρξήζε επηθάλεηαο εξγαζίαο ζπληειεί ζηε
ιηγφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ θαζαξηζκνχ, ησλ εμφδσλ αλαισζίκσλ,
εθηχπσζεο, αξρεηνζέηεζεο θαη απνζήθεπζεο, κεηψλνληαο ηα γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη πξνσζψληαο
ηε ινγηθή ηνπ «paperless office». Καζψο, θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ θαηαιακβάλεη απνθιεηζηηθά έλα
γξαθείν, φια ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη έγγξαθα απνζεθεχνληαη ζε ζπξίδεο, φηαλ απηνί δελ
βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Σα πεξηζζφηεξα έγγξαθα δεκηνπξγνχληαη, ζθαλάξνληαη, δηαθηλνχληαη
θαη απνζεθεχνληαη ειεθηξνληθά.
Με ην ABW είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ζπλαδέιθνπο πνπ, ππφ άιιεο ζπλζήθεο,
δελ ζα ήηαλ εχθνιε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ελδπλακψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ,
αλαγλσξίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ξφινπ ζπλαδέιθσλ απφ άιια ηκήκαηα, δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο λέσλ δηαιφγσλ θαη ελζαξξχλεηαη ε αληαιιαγή ηδεψλ, ζχκθσλα κε ηελ επξχηεξε εζηίαζε
ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Καηαλνψληαο, επνκέλσο, ηνλ βαζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε
εξγαδνκέλνπ, απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε, πνπ αληιεί ν θαζέλαο απφ ηελ εξγαζία θαη ε επηρεηξεκαηηθή
θνπιηνχξα θαη εκπηζηνζχλε.
Χζηφζν, ε έιιεηςε ελφο ζηαζεξνχ αηνκηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ε νηθεηνπνίεζή ηνπ κε
πξνζσπηθά αληηθείκελα, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κεγάιε πνιηηηζκηθή αιιαγή ζηηο ζπλήζεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη φζε πεξηζζφηεξε ψξα αθηεξψλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζέινπλ
λα ληψζνπλ «φπσο ζην ζπίηη». Ζ έιιεηςε απηήο ηεο άλεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζαξέζθεηεο.
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Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη ελδέρεηαη λα εηζπξάμνπλ σο αίζζεζε φηη, φιε απηή ε αιιαγή, γίλεηαη κε
κνλαδηθφ ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαη φρη σο έλαλ λέν ηξφπν εξγαζίαο. χκθσλα
κε ηνπο Brunia and Hartjes-Gosselink (2009), ε απαγφξεπζε δηαθφζκεζεο ηνπ ρψξνπ δίλεη ζηνπο
αλζξψπνπο ηελ αίζζεζε φηη, ην αλζξψπηλν νλ δελ ππνινγίδεηαη. Ζ πξνζσπνπνίεζε ελφο ρψξνπ, βνεζά
ηνπο αλζξψπνπο λα ληψζνπλ πην άλεηα θαη νηθεία.
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη εξγαδφκελνη ζπλεζίδνπλ ηε ξνπηίλα θαη ελδερνκέλσο λα κελ ηνπο
αξέζεη ε ηδέα ηνπ φηη, πξέπεη λα βξίζθνπλ έλαλ λέν ρψξν εξγαζίαο θάζε κέξα. Πηζαλφλ, λα εκθαληζηεί
κηα κνξθή αληαγσληζκνχ εμαζθάιηζεο ησλ θαιχηεξσλ ζέζεσλ θαη επίζεο νη εξγαδφκελνη λα επηιέγνπλ
λα θάζνληαη ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ πξνηηκνχλ θαη φρη κε απηνχο, πνπ πξέπεη
θαη είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δλδερνκέλσο, θάπνηνη λα
πξνζπαζήζνπλ λα νξηνζεηήζνπλ ηνλ ρψξν ηνπο, κέζσ πξνζσπνπνίεζεο ή λα δηεθδηθήζνπλ έλαλ ρψξν,
θαηαιακβάλνληάο ηνλ θάζε κέξα ή αθήλνληαο πξνζσπηθά αληηθείκελα, γεγνλφο ην νπνίν αληηηάζζεηαη
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ABW.
Δπίζεο, νη πςειά ηζηάκελνη ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο ίζσο λα ληψζνπλ φηη, δελ είλαη δπλαηή
ε επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θνληά θαη φηη, ππνβαζκίδεηαη ε εμνπζία θαη ν ξφινο ηνπο.
Σέινο, παξά ην ζπλνιηθφ φθεινο ηεο επηρείξεζεο απφ ηε δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία, ε
ζπλεθηηθφηεηα ησλ νκάδσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί, θαζψο ίζσο λα δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο, κε
παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο, επηθάιπςε εξγαζηψλ, αζέκηηνο αληαγσληζκφο, ιφγσ έιιεηςεο ζσζηήο
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζπλνςίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ABW πνπ
πξναλαθέξζεθαλ:
Πίλαθαο 9: ABW - πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
α/α
1.

ηεο



Μεηνλεθηήκαηα
κεγάιε αιιαγή ζηηο ζπλήζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ

θαηεηιεκκέλεο επηθάλεηαο δαπέδνπ θαηά



κε πξνζσπνπνίεζε ρψξσλ

κείσζε

Πιενλεθηήκαηα
ηνπ θφζηνπο (κείσζε

15 – 20% θαη ζπλεπψο ησλ ελνηθίσλ θαη
γεληθφηεξσλ εμφδσλ, πεξίπνπ 30%)
2.

3.

δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ

δπζαξέζθεηα γηα ην γεγνλφο φηη, πξέπεη λα βξίζθνπλ

(θαηά 30%)

έλαλ λέν ρψξν εξγαζίαο θάζε κέξα

κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο

πηζαλή αίζζεζε φηη, ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη κφλν

ηεο επηρείξεζεο (ε κείσζε ηεο ζπλνιηθά

γηα ηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο θαη δελ δίλεη ηελ

ρξεζηκνπνηνχκελεο επηθάλεηαο εξγαζίαο,

απαξαίηεηε ζεκαζία ζηνλ άλζξσπν

νδεγεί
ελέξγεηαο,

ζηε
ησλ

κείσζε
εμφδσλ

θαηαλάισζεο
θαζαξηζκνχ,

ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη αξρεηνζέηεζεο,
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εμφδσλ αλαισζίκσλ, εθηχπσζεο θαη
αλαθχθισζεο) - paperless office
4.

επειημία, ειεπζεξία θαηά ηελ εθηέιεζε

αληίζηαζε εξγαδνκέλσλ ζηηο αιιαγέο

εξγαζηψλ
5.

αχμεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία,

κε νξζή δηαρείξηζε ηνπ ABW (αληαγσληζκφο

αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο

δηαζθάιηζεο

ηεο

ζπλεξγαζίαο

κφλν

θαιχηεξεο
κε

ζέζεο,

επηινγή

θίινπο-ζπλαδέιθνπο,

πεξηραξάθσζε ρψξσλ, εκκνλή θαηάιεςεο ίδηνπ
ρψξνπ θάζε κέξα θαη «θξάηεζε» κε πξνζσπηθά
αληηθείκελα)
6.

7.

αιιειεπίδξαζε

κεηαμχ

ησλ

κείσζε δπλαηφηεηαο επίβιεςεο απφ θνληά ησλ

εξγαδνκέλσλ

εξγαδνκέλσλ

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, θαηάξγεζε

αίζζεκα ππνβάζκηζεο εμνπζίαο θαη ηαπηφηεηαο

ησλ ζηεγαλψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ

ηεξαξρηθά αλσηέξσλ

κηαο

επηρείξεζεο,

δεκηνπξγία

λέσλ

εξγαζηαθψλ επαθψλ, αληαιιαγή ηδεψλ
8.

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζίαο ηνπ

πξνβιήκαηα

ζηε

ζπλεθηηθφηεηα

ηεο

νκάδαο

πξνζσπηθνχ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα

(άζθνπεο ζπδεηήζεηο, επηθάιπςε εξγαζηψλ, αζέκηηνο

θαη αλαγλψξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο

αληαγσληζκφο, έιιεηςε ζσζηήο επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο)

(πεγέο: Kuan and Black, 2011; Harris, 1992; Ross, 2010)

2.3.2 Πνπ ηαηξηάδεη λα εθαξκνζηεί ην ABW
Σν ABW δελ είλαη θαηάιιειν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε θάζε νξγαληζκφ θαη ηαηξηάδεη θαιχηεξα
ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ πςειφ βαζκφ θηλεηηθφηεηαο. Οη επηρεηξήζεηο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ ζπλδπαζκφ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο, φπνπ νη ηδέεο ζα
κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ειεχζεξα, λα αλαιχνληαη γξήγνξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηίζεληαη ζε εθαξκνγή,
είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ην ABW.
Γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο νξγαλψζεσλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα πηνζεηήζνπλ ην ABW. Γηα
παξάδεηγκα, πνιχ ιίγα δηθεγνξηθά γξαθεία είλαη έηνηκα γηα ABW, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ κηα εδξαησκέλε
θνπιηνχξα ρξήζεο έληππνπ πιηθνχ θαη εγγξάθσλ, αλάγθε ηδησηηθφηεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
ππνζέζεσλ θαη αλάγθε γηα πιήξσο εζηηαζκέλε εξγαζία, πνπ απαηηεί παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο
ζπγθέληξσζεο θαη ζηνραζκνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα άιιεο επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο, φπνπ νη
πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη αθηεξψλνπλ ηελ εκέξα ηνπο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
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λα έρνπλ νκαδηθή εξγαζία ή επαθέο κε πειάηεο. Χζηφζν, ην ABW δελ έρεη δνθηκαζηεί αθφκε γηα απηέο
ηηο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο. Μηα αλάιπζε ησλ κνξθψλ εξγαζίαο, ηνπ θάζε επαγγέικαηνο, ζα ήηαλ
απαξαίηεηε θαη πηζαλφλ, κηα ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ ABW ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη, ζε απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο. Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεη ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
κεηάβαζεο ζην ABW, θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θαη νπσζδήπνηε λα ζρεδηάζεη
πξνζεθηηθά, εάλ ηαηξηάδεη ζηελ δηθή ηεο πεξίπησζε (Kuan and Black, 2011).

2.3.3 Πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο εθαξκνγήο ABW
Ζ κεηάβαζε ζην ABW απνηειεί ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο, έλαο
πξνζεθηηθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο
ηξφπνπ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε κειέηε επίηεπμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο
αμηνπνίεζεο ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ
πξαγκαηηθά βαζηζκέλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αθαίξεζε, απιά θαη κφλν, θάπνησλ γξαθείσλ θαη ν
επαλαζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ, δελ ζα απνθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
Δθφζνλ απνθαζηζζεί ε κεηάβαζε ζην ABW θαη πξνθεηκέλνπ νη θαηλνηνκίεο θαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ απηφ εηζάγεη, λα ιεηηνπξγήζνπλ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο (ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ), λα ηεξεζνχλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. Πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη, ζα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιεινη ρψξνη:
 ην επηηπρεκέλν ABW πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία ρψξσλ θηινμελίαο δηαθφξσλ ηχπσλ εξγαζίαο,
φπσο: ήζπρεο πεξηνρέο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κεγάιν βαζκφ απηνζπγθέληξσζεο, επίζεκεο θαη
αλεπίζεκεο πεξηνρέο ζπλαληήζεσλ γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, νπηηθά ηδησηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ
εθηέιεζε εκπηζηεπηηθψλ / απφξξεησλ θαζεθφλησλ θαη δεκνθηιή κέξε (π.ρ. θαθέ / εζηηαηφξηα) γηα ηηο
άηππεο ζπλαληήζεηο θαη δηαιείκκαηα
 παξνρή απνζεθεπηηθψλ ζπξίδσλ ζε θάζε εξγαδφκελν γηα θχιαμε αηνκηθνχ ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ αληηθείκελσλ. Οη εξγαδφκελνη δειαδή, παχνπλ λα έρνπλ έλα
γξαθείν, αιιά έρνπλ ζίγνπξα κηα ζπξίδα απνζήθεπζεο.
2. Αλάπηπμε ακνηβαίνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο, θαηαλφεζεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ
(αλεμάξηεηα απφ ηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα):


θαζψο, νη ηεξαξρηθά αλψηεξνη δελ κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ πθηζηακέλσλ

ηνπο, ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο κεηξάηαη κε ην απνηέιεζκα θαη φρη κε ηε θπζηθή παξνπζία θαη ηηο
ψξεο εξγαζίαο.


νη εξγαδφκελνη, κέζσ ηεο απηελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.
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3. Τνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ:


αζχξκαηε ηερλνινγία, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε

κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, πνπ πξέπεη λα θαηαιάβνπλ, αλάινγα κε ηελ αλεηιεκκέλε εξγαζία


εηθνληθέο επηθάλεηεο εξγαζίαο, φπνπ νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζσπηθέο

ξπζκίζεηο ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο θαη ηνπ ππνινγηζηή ηνπο (φπσο ξπζκίζεηο δηάηαμεο ηνπ ππνινγηζηή,
επηθάλεηαο εξγαζίαο, «αγαπεκέλα» ηνπ Internet, ξπζκίζεηο επθνιίαο θαη επαθέο γηα γξήγνξεο θιήζεηο).


"soft ηειέθσλα" (ινγηζκηθφ θιήζεσλ κέζσ Internet), πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα

πξαγκαηνπνηνχλ θαη λα δέρνληαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θιήζεηο, ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο
ηνπο, είλαη κηα αθφκε ηερλνινγία, πνπ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο


επίζεο, πξέπεη λα γίλεη κηα ζεκαληηθή επελδπηηθή πξνζπάζεηα γηα ηε κεηάβαζε πξνο έλα "γξαθείν

ρσξίο ραξηηά" ("paperless office")


έλα ζχζηεκα θξάηεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάζεζεο ησλ ρψξσλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε ή

ζηαζεξή πεξίνδν, είλαη απαξαίηεην.
4. Τέινο, κηα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο (change management process), ε νπνία ζα μεθηλήζεη
απφ ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα δηνίθεζεο θαη ζα θιηκαθσζεί πξνο ηα θάησ ζε φιν ην πξνζσπηθφ,
ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ λσξίο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία κεηάβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ,
ζεκειησδψο, λέν ηξφπν εξγαζίαο (Kuan and Black, 2011).

2.3.4 Γηαρείξηζε Αιιαγήο (Change Management) γηα ABW
χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Prof. Kotter, γθνπξνχ καζεκάησλ εγεζίαο, ζην Harvard
Business School, ην 70% φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πξνζπαζεηψλ αιιαγήο ζηηο νξγαλψζεηο απνηπγράλνπλ,
επεηδή νη νξγαλψζεηο, ζπρλά, δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ εζσηεξηθή απνδνρή ηεο αιιαγήο.
Ο Kotter (1995) πξνρψξεζε ζηελ πεξηγξαθή κηαο δηαδηθαζίαο νθηψ (8) βεκάησλ, κε ηελ νπνία, νη
νξγαληζκνί κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ απνηπρία θαη λα γίλνπλ πην έκπεηξνη ζηε δηαρείξηζε ηεο
αιιαγήο. Με ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αιιάδνπλ, νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπο, ηφζν ζήκεξα φζν θαη ζην κέιινλ. Υσξίο απηή ηελ ηθαλφηεηα λα
πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο, νη νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ ζηνλ, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν,
θφζκν:
Βήκα 1: Γεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο: Γηα λα πεηχρεη κηα αιιαγή, πξέπεη φινο ν
νξγαληζκφο πξαγκαηηθά λα ην ζέιεη. Ζ αλάπηπμε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή ζα ππξνδνηήζεη ην αξρηθφ
θίλεηξν θαη ν νξγαληζκφο ζα πεηζηεί γηα ηε ζεκαζία ηεο, ψζηε λα ελεξγήζεη ακέζσο.
Βήκα 2: Γεκηνπξγία ηζρπξήο εγεηηθήο Οκάδαο: Γεκηνπξγία κηαο νκάδαο, κε αξθεηή δχλακε, γηα
λα εγεζεί ηεο πξνζπάζεηαο γηα αιιαγή θαη λα ελζαξξχλεη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ λα ηελ ππνδερζεί.
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Βήκα 3: Αλάπηπμε Οξάκαηνο Αιιαγήο: Γεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη άκεζα ηελ
πξνζπάζεηα γηα αιιαγή θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ νξάκαηνο.
Βήκα 4: Κνηλνπνίεζε ηνπ Οξάκαηνο: Γηάρπζε ηεο ζπλνιηθήο ηδέαο, ε νπνία αξρηθά, ζα έρεη
πηζαλφηαηα ηζρπξφ αληαγσληζκφ, εληφο ηεο επηρείξεζεο. Πξνζπάζεηα ηαθηηθήο πξνψζεζήο ηεο θαη
ζηαδηαθήο ελζσκάησζήο ηεο ζηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε αληαπφθξηζε.
Βήκα 5: Δλδπλάκσζε επξείαο δξάζεο: Δθφζνλ, ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγήο θζάζεη ζε απηφ
ην ζεκείν, είλαη ρξήζηκν, λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα εκπφδηα ηεο αιιαγήο, λα επηρεηξεζεί ε
απνκάθξπλζε / εμάιεηςε ζπζηεκάησλ ή δνκψλ, πνπ ππνλνκεχνπλ ζνβαξά ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο
θαη λα ελζαξξπλζεί ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κε παξαδνζηαθψλ ηδεψλ,
δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ.
Βήκα 6: Γεκηνπξγία βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ: Γεκηνπξγία βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ - φρη κφλν
ελφο καθξνπξφζεζκνπ. Σίπνηα δελ παξαθηλεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα ηελ επηηπρία. Πξέπεη λα δνζεί
ζηνλ νξγαληζκφ κηα γεχζε ηεο λίθεο, απφ λσξίο, ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα (έλα κήλα ή έλα έηνο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο αιιαγήο), ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ζα
έρεη ζεηηθφηεξε αληαπφθξηζε, δηαθνξεηηθά, ε αξλεηηθή θξηηηθή θαη νη αληηδξάζεηο κπνξεί λα βιάςνπλ
ηελ πξφνδν ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Βήκα 7: Δπηκνλή & επέλδπζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αιιαγήο: Πνιιέο πξνζπάζεηεο αιιαγήο
απνηπγράλνπλ, επεηδή ζηακαηνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε, πνπ αληινχλ απφ κηα γξήγνξε επηηπρία. Ζ
πξαγκαηηθή αιιαγή, γηα λα ζπληειεζηεί, απαηηεί βάζνο ρξφλνπ, ππνκνλή θαη επηκνλή, αλαζεσξήζεηο θαη
ζπλερείο βειηηψζεηο κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δέρεηαη, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην
επξχηεξν πεξηβάιινλ.
Βήκα 8: Ζ ελζσκάησζε αιιαγψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα: Γηα λα πεηχρεη
νπνηαδήπνηε αιιαγή, ζα πξέπεη λα γίλεη κέξνο ηνπ ππξήλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο ζπλνιηθήο
επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο (http://www.kotterinternational.com/our-principles/changesteps/changesteps).
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2.3.5 Οη ηξεηο (3) ππιψλεο ζην ABW
Σν επηηπρεκέλν ABW θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ απφ ηελ ηαθηηθή ηεο απιήο εμνηθνλφκεζεο
ρψξνπ, κέζσ κνηξάζκαηνο ησλ γξαθείσλ (φπσο ζην «hot desking») είλαη φηη, απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε, πνπ πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη έρεη ηα ζεκέιηά ηεο ζε ηξεηο (3) βαζηθνχο ππιψλεο:

Άλζξσπνη - Σερλνινγία – Υψξνο
Οη ππιψλεο απηνί αλαθέξνληαη ζε πλεπκαηηθέο / εζηθέο / ςπρνινγηθέο, ζε εηθνληθέο θαη ζε
θπζηθέο έλλνηεο, αληίζηνηρα θαη δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο, πεξίπνπ φπσο νη Οιπκπηαθνί Κχθινη:

Δηθφλα 3: ζχλδεζε ηξηψλ (3) ππιψλσλ (άλζξσπνη – ηερλνινγία – ρψξνο)

(πεγή: Dixon and Ross, 2011)
Ζ επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επηθάιπςεο κεηαμχ απηψλ
ησλ θχθισλ. Αλ θαη, ε ψζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζε έλαλ λέν ηξφπν εξγαζίαο, σο ζπλήζσο, μεθηλάεη απφ
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππιψλεο, νη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο δφζεθε πεξηζζφηεξε έκθαζε κφλν ζηνλ έλαλ,
γηα παξάδεηγκα, ζηνλ «ρψξν», κε θηλεηήξηα δχλακε θπξίσο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, παξά ηελ αχμεζε
ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ηεο ζσζηήο
ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ππνζηήξημεο, απέηπραλ. πλδπάδνληαο ηνπο παξαπάλσ ηξεηο (3) ππιψλεο,
δεκηνπξγείηαη έλα λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνζθέξεη νθέιε θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (win – win situation) (Ross, 2010; 2011).
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2.3.6 ABW Return of Investment (ROI)
Παξφιν πνπ, ε κεηάβαζε ζην ABW πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή αξρηθή επέλδπζε γηα ηνλ
αλαζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο
ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, νη επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη απφ ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπ, φηαλ
πξνβαίλνπλ ζηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο λέαο επέιηθηεο ηάζεο ηξφπνπ εξγαζίαο, γηα πνιινχο ιφγνπο, νη
θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο:
1.

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη αληαπνθξηζηκφηεηα

Οη λένη ηξφπνη εξγαζίαο αθελφο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πην επθίλεησλ νξγαλψζεσλ, κε ηαρχηεξε ιήςε
απνθάζεσλ θαη επίζπεπζε δηαδηθαζηψλ θαη αθεηέξνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα αθηεξψλεηαη
πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα επαθή κε ηνλ πειάηε.
2.

Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα

Δπηηπγράλεηαη κείσζε θαηά 30% ησλ κηζζσκέλσλ αθηλήησλ θαη κεηψλνληαη νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.
3.

Κηλεηηθφηεηα θαη επειημία

Ζ εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ησλ θηεξίσλ, ζπλεπάγεηαη ηε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο θαη απφ άιιεο ηνπνζεζίεο.
4.

Βησζηκφηεηα θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα

Οη λένη ηξφπνη εξγαζίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ θαη ηηο κεησκέλεο εθπνκπέο
ξχπσλ.
5.

Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη δηαθνξνπνίεζε

Οη λένη ηξφπνη εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, κέζσ ηνπ
ρακειφηεξνπ θφζηνπο, ηεο επειημίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
6.

Αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο

Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα επηζθέπηνληαη θαηλνηφκνπο ρψξνπο.
7.

Πξφζιεςε θαη δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ

Έλα πην δσληαλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο έρεη απνδεηρζεί φηη, είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
πξνζέιθπζε θαιψλ ζηειερψλ.
8.

Γπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ θαη έθηαθηεο αλάγθεο

Ζ πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο απφ «νπνπδήπνηε», πξνζθέξεη κεγάιε επειημία θαη επηηξέπεη ηελ πην εχθνιε
πξνζαξκνγή θαη επηζηξνθή ζηελ ελεξγή δξάζε, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (Ross, 2011; 2010).
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2.3.7 Δηαηξίεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ήδε ην ABW
ηε ζπλέρεηα, ελδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο εηαηξίεο, νη νπνίεο εθάξκνζαλ ην ABW,
πξσηνπνξψληαο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο ηνπο:
ηελ Οιιαλδία:
 Interpolis, αζθαιηζηηθή εηαηξία, ην 1995

Δηθφλα 4: ρψξνη ζπλεξγαζίαο ABW Interpolis

(πεγή: http://www.veldhoen.nl/en/algemeen/opdrachtgevers-en/interpolis/interpolis-kick-van-de-pol.aspx)

 Orbis Medical and Healthcare Group αλνίγνληαο, ην 1998, ην λέν λνζνθνκείν ζην Maasland
 Achmea, δηεζλήο αζθαιηζηηθφο φκηινο, κεηά ηε ζπγρψλεπζε κε ηελ Interpolis, ην 2005
 The Province of Overijssel, ην 2007
 SABIC, πνιπεζληθή πεηξνρεκηθή εηαηξία, ην 2008:

Δηθφλα 5: εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή φςε θηεξίνπ πνιπεζληθήο εηαηξίαο SABIC

(πεγή: http://www.veldhoencompany.com/en/case-studies/case/205/sabic-sittard-the-netherlands/)

 Microsoft, ην 2008
 Marsh, αζθαιηζηηθνί κεζάδνληεο (insurance brokers), ην 2008
 Wageningen City Council, ην 2009
 Rabobank, ην 2010
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ηελ Απζηξαιία:
 Macquairie Bank, ην 2008:

Δηθφλα 6: άπνςε ρψξσλ εξγαζίαο Macquarie Bank, Australia

(πεγή: Photography by Shannon McGrath courtesy of Clive Wilkinson Architects, δηαζέζηκν ζην:
http://www.veldhoencompany.com/en/case-studies/case/189/macquarie-bank-sydney-australia-2/)
 Yarra Valley Water, ε κεγαιχηεξε απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο παξνρήο λεξνχ ζηε Μειβνχξλε, ην 2008
 National Australia Bank, ην 2008
 Jones Lang LaSalle, εηαηξία ζπκβνχισλ αθηλήησλ, ην 2008
 GPT, εηαηξία αλάπηπμεο αθηλήησλ, ην 2008
 Goodman, εηαηξία εκπεηξνγλσκφλσλ αθηλήησλ θαη logistics, ην 2010
 Arup, θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία, ην 2011
 Commonwealth Bank, ην 2011
 Microsoft, ην 2011
 KPMG, ην 2012
 Savills Brisbane, πνιπεζληθή εηαηξία δηαρείξηζεο αθηλήησλ, ην 2012

ηελ Αγγιία:
 Gardiner & Theobald Headquarters, London, ζχκβνπινη θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
αθηλήησλ, ην 2007
 Microsoft, ην 2009

ηελ Διιάδα:
 Microsoft, ην 2012.
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2.4 Γεκνγξαθηθά – θνηλσληθά δεδνκέλα θαη νη λέεο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
ηηο κέξεο καο θαη γηα πξψηε θνξά, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπλππάξρνπλ ηέζζεξηο γεληέο. Μέρξη
ζήκεξα, νη δηαθνξεηηθέο γεληέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είραλ ην δηθφ ηνπο θσδηθνπνηεκέλν φλνκα, αλάινγα
κε ηα νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ αζηάζεηα ησλ πξννπηηθψλ ηνπο, ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο,
αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε θάζε κία γεληά, θαζψο θαη ε δπλακηθή πνπ αζθεί, έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν έξεπλαο θαη επηζηεκνληθήο κειέηεο.
Ζ έξεπλα ηεο εηαηξίαο «Deloitte», πνπ δηελεξγήζεθε ην 2010, αλαδεηθλχεη φηη, ε δχλακε ηεο θάζε
δηαθνξεηηθήο γεληάο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια, πξνηείλεη ζηνπο
κειινληηθνχο εγέηεο ηεο Γεληάο Τ ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
αλάγθεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, δεδνκέλεο ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ «Center for Talent Innovation» (www.talentinnovation.org), ην
2009, ην 37% ησλ ηαιέλησλ ηεο Γεληάο Υ «βξίζθνληαη κε ην έλα πφδη έμσ απφ ηελ πφξηα» θαη ζθνπεχνπλ
λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ζεκεξηλφ εξγνδφηε ηνπο, εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ εηψλ. Μία απφ ηηο πέληε
πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη ε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη εξγνδφηεο λα ζπγθξαηήζνπλ
ηα ηαιέληα ζηελ επηρείξεζή ηνπο, κε δεδνκέλν φηη, ε πξναγσγή ηνπο δελ πξνβάιιεηαη σο κηα πηζαλή
δπλαηφηεηα, είλαη ε δεκηνπξγία δηαγελεαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη νκάδσλ, ψζηε λα γεθπξσζνχλ ηα ράζκαηα
θαη λα γθξεκηζηνχλ ηα εκπφδηα. Ζ θάζε γεληά έρεη ηα δηθά ηεο δπλαηά ζεκεία θαη ραξίζκαηα θαη ε
αμηνπνίεζε, θαζψο θαη ν επηκεξηζκφο ηνπο, ζα επαπμήζεη ηηο ηθαλφηεηεο φισλ (Γακνπιηαλνχ, 2012;
http://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/TalentPulseWrapApril2010.pdf; Hewlett, 2009).
πλνπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ γελεψλ, πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, είλαη ηα εμήο:
Παξαδνζηαθή γεληά – νη Βεηεξάλνη: Αλήθνπλ φζνη γελλήζεθαλ κεηαμχ 1928 θαη 1945 θαη πεξηιακβάλεη
ηα παιαηφηεξα κέιε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα νπνία ηείλνπλ λα δηδάζθνπλ πίζηε ζηα ζεζκηθά
φξγαλα, εκπηζηνζχλε, πξνζπκία γηα ζπκκφξθσζε θαη ηε ζεκαζία ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο. Πνιινί
άλζξσπνη απηήο ηεο γεληάο έρνπλ ήδε ζπληαμηνδνηεζεί. κσο έλα κεγάιν πνζνζηφ παξακέλεη ζην
εξγαηηθφ δπλακηθφ, πξνζθέξνληαο εμαηξεηηθή γλψζε θαη εκπεηξία.
Baby-boomers: Απηή ε κεηαπνιεκηθή γεληά είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ρσξίδεηαη ζηελ πξφσξε
(γελλεκέλνη 1946 – 1954) θαη ζηε κεηαγελέζηεξε (γελλεκέλνη 1955 – 1965). Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ
αηνκηθφηεηα, ζηε λενιαία θαη ηελ πεξηπέηεηα. Δίλαη ζίγνπξνη γηα ηελ επεκεξία ηνπο, επεηδή κεγάισζαλ
ζηα κέζα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη Boomers εμαλζξψπεζαλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, θαζηζηψληαο ηνλ
άλεην θαη ελζαξξχλνληαο ηελ θαηλνηνκία ζε φια ηα επίπεδα. Οη baby-boomers βιέπνπλ ηελ εξγαζία ζαλ
«αγθπξνβφιη» ζηε δσή ηνπο. Ηδηαίηεξα, φζνη αλήθνπλ ζηελ πξφσξε θαηεγνξία θαη θαζψο πιεζηάδνπλ,
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ζηαδηαθά, πξνο ηελ έμνδν ηνπο απφ ηνλ εξγαζηαθφ βίν, εμεξεπλνχλ ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο
ζπληαμηνδφηεζεο, αιιά παξάιιεια ηηο δπλαηφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο ελεξγνχο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο, κε
ιχζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, Σειεξγαζίαο ή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Generation X: Δίλαη φζνη γελλήζεθαλ κεηαμχ 1966 - 1980 θαη ελψ, πιεζπζκηαθά, δελ είλαη ηφζν
πνιπάξηζκνη, ε επηξξνή φκσο πνπ αζθνχλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε. Βξίζθνληαη ζηνλ πξνζάιακν ηεο
εγεζίαο θαη έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνπλ ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο γηα ηηο πξνζερείο δεθαεηίεο. Δίλαη ε γεληά, πνπ ρηίδεη ηε ζηαδηνδξνκία
ηεο θαη είλαη, φρη κφλν, έηνηκνη, αιιά θαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο. Τπάξρεη έληαζε
κεηαμχ απηψλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο, θαζψο ε γεληά Υ είλαη παγηδεπκέλε απφ ηνπο baby-boomers,
νη νπνίνη έρνπλ ήδε θαηαιάβεη, δηαηεξνχλ, έσο ζήκεξα, ηηο αλψηεξεο ζέζεηο θαη δελ βηάδνληαη θαζφινπ
λα ηηο εγθαηαιείςνπλ. Χζηφζν, ε Gen X είλαη επίζεο πνιχ επηρεηξεκαηηθή. Μεγάισζε ζε πεξηφδνπο
ηδεαιηζκνχ θαη ηζφηεηαο, έηζη ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη απφ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά φξηα ησλ
πξνθαηφρσλ ηεο. Ζ γεληά Υ έρεη επηζθηαζηεί απφ ηελ χθεζε θαη ραίξεηαη κελ φηαλ εξγάδεηαη, αιιά
ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην πψο κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή.
Ζ γεληά Y: Οη λεφηεξνη εηζεξρφκελνη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε γεληά ηεο Υηιηεηίαο (νλνκάδεηαη επίζεο
Γεληά Τ ή ζηα αγγιηθά Millenials), γελλήζεθαλ κεηαμχ 1980 – 1995, είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο
πξνεγνχκελεο γεληέο θαη ππφζρνληαη λα αζθήζνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ,
απφ φ,ηη

νη πξνεγνχκελεο. Μέρξη ην 2025, ζα είλαη ε κεγαιχηεξε

πιεζπζκηαθή νκάδα εξγαδνκέλσλ, κεηά ηνπο baby-boomers. Δίλαη, επίζεο,
κηα γεληά, πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηεο, ηελ αθνζίσζή ηεο ζηελ
Δηθφλα 7: Generation Y
(πεγή: www.google.gr)

ηζφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηελ παγθφζκηα πξννπηηθή. Αιιά, ην πην
ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη, ζεσξεί ηε ςεθηαθή ηερλνινγία
δεδνκέλε θαη έρεη πνιχ αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο ηεο

πιεξνθνξίαο. Με βάζε έξεπλα ηεο εηαηξίαο «Ericsson», ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, είλαη ζπλεζηζκέλνη λα
δνπλ «on line» θαη ην λα είλαη ζπλερψο δηθηπσκέλνη δελ απνηειεί πξφβιεκα γη‟ απηνχο. Γελ
ελδηαθέξνληαη, φζν νη παιαηφηεξεο γεληέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη πξνζαξκφδνληαη
εχθνια ζηε δηαθάλεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Απηνί νη λένη άλζξσπνη ζεσξνχληαη απζεληίεο ζε έλαλ
ρψξν, φπνπ νη παιαηφηεξεο γεληέο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα θπξηαξρήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σα άηνκα
απηά είλαη ήδε εμνηθεησκέλα κε ηελ λννηξνπία ηεο ειεχζεξεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη είλαη
αλππφκνλνη κε ηνπο θαλφλεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Πηζηεχνπλ φηη, ε εξγαζία ηνπο πξέπεη λα έρεη επειημία ζε ρξφλν θαη ζε ηφπν θαη φηη, ε
αμηνιφγεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη φρη κε θξηηήξην ην
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πψο, ην πνχ θαη πφηε εξγάζζεθαλ (http://www.ericsson.com/news/130411-how-young-professionals-seethe-perfect-company_244129228_c).
Δίθνζη ρξφληα πξηλ, ην 80% ηεο γλψζεο, πνπ ρξεηαδφηαλ νη εξγαδφκελνη γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά
ηνπο, βξηζθφηαλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. ήκεξα, απηφ ην πνζνζηφ είλαη κφλν 20%, κε ηελ ηαρεία
εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη έηνηκνη, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο, εληφο ελφο λένπ πιαηζίνπ, κε λέεο ζπλεξγαζίεο θαη πεξηερφκελν. Ζ πξνζέγγηζε απηή
νλνκάδεηαη «2bPR» (to be people ready), εθαξκφδεηαη ήδε απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο, φπσο π.ρ. ηε
Microsoft θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηξηψλ ππιψλσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ, νη εξγαδφκελνη απηνί δεκηνπξγνχλ απιέο
εθαξκνγέο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα απηνκαηνπνηνχλ γξήγνξα εξγαζίεο ξνπηίλαο, απινπνηψληαο ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Ross, 2010; 2011).
Δίλαη ε πξψηε γεληά, πνπ ρξεζηκνπνηεί, επξέσο θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ππεξεζίεο θαη εξγαιεία
φπσο είλαη ηα blogs, ηα θνηλσληθά δίθηπα (Facebook, Twitter, θ.ά. ), ηα webmails, θιπ, πνπ ζηεξίδνληαη
ζηε ινγηθή ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (Cloud Computing), ην νπνίν επηηξέπεη πξφζβαζε ζηηο
πιεξνθνξίεο απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα
εζηηάζνπλ ζηνπο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο, παξά ζηνπο ζηφρνπο ξνπηίλαο (Lindner et all, 2011).
Με βάζε ηελ έξεπλα «Cisco Connected World Technology Report» (CCWTR), ην 2012, ην 90%
ησλ εξσηεζέλησλ µειψλ ηεο γεληάο Y, παγθνζκίσο, δήισζε φηη, ειέγρεη ην smartphone ηνπ γηα λα δεη αλ
έρεη λέα email, µελχµαηα θαη λέα ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπρλά πξηλ αθφµε ζεθσζεί απφ
ην θξεβάηη. Γχν ζηνπο πέληε δήισζαλ φηη, αλ δελ ζα µπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα smartphones
ηνπο γηα λα παξαµείλνπλ ζπλδεδεκέλνη ζα έλησζαλ ραµέλνη, ζαλ λα έιεηπε έλα θνµµάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, παξφιν πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ Διιάδα, δελ απέρνπλ θαη πνιχ
απφ ηελ εγρψξηα πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο ζπλαληψληαη πιένλ θαζεκεξηλά θαη ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27200&subid=2&pubid=112976495).
Ζ επφκελε γεληά, ε ςεθηαθή γεληά, ε «Καζαξή» Gen, ε γεληά Ε: Αλακέλεηαη φηη, ε επφκελε γεληά,
πνπ δελ έρεη κπεη αθφκε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (θαη είλαη αθφκα ζην ζρνιείν) ζα έρεη αθφκε πην
ξηδνζπαζηηθή ζηάζε ζηελ πξνζέγγηζή ηεο. Θεσξνχληαη σο «ςεθηαθνί γεγελείο», θαζψο έρνπλ κεγαιψζεη
κε ην δηαδίθηπν θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία κε έλαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζε ζρέζε κε ηηο
άιιεο γεληέο. Μαζαίλνπλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηνχλ cloud ππεξεζίεο θαη δηαδξαζηηθνχο
πίλαθεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξα ηερλνινγηθά
επηηεχγκαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, απφ φ, ηη νη πξνθάηνρνί ηνπο. Δίλαη ε πξψηε γεληά, πνπ ζα είλαη ζε
ζέζε λα δεη «on line», λα δηαβάδεη απφ ηελ νζφλε, λα είλαη επραξηζηεκέλε κε ιηγφηεξε ηδησηηθή δσή θαη
λα απνδέρεηαη ηελ παληαρνχ παξνχζα ζπλδεζηκφηεηα (Ross, 2010; 2011).
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3 Μεζνδνινγία
Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη:
1. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε
πιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ δεπηεξνγελείο πεγέο, επηζηεκνληθά άξζξα,
λνκνζεηήκαηα, κειέηεο, αλαθνξέο, white papers θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, ζρεηηθά κε ηα εηδηθφηεξα
ζέκαηα ηεο εξγαζίαο.
2. Μειέηεο Πεξίπησζεο
ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη, δεηγκαηνιεπηηθά, δχν (2) κειέηεο πεξίπησζεο (case studies)
επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ εθαξκνγψλ ABW, ζηηο έδξεο δχν (2) δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, ηεο ίδηαο
πνιπεζληθήο εηαηξίαο, ηεο Microsoft:


ζηελ Οιιαλδία, ιφγσ ηνπ φηη, είλαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ ABW θαη ε πξψηε έδξα ηεο
εηαηξίαο, φπνπ εθαξκφζηεθε ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο



ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηνπ φηη, είλαη ε πξψηε θαη κνλαδηθή εηαηξία, πνπ εθάξκνζε ηε λέα
απηή ηάζε εξγαζίαο, απφ πέξζη (2012), ζηνλ ειιεληθφ ρψξν,

ψζηε αθελφο, λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ, κέζσ ηεο εμαγσγήο ησλ
ζπκπεξαζκάησλ, λα κπνξέζνπλ, ελδερνκέλσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα θαη γηα άιιεο
επηρεηξήζεηο απφ ηνλ ίδην ή άιινπο θιάδνπο.
Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη ε, ζε βάζνο, εμέηαζε ελφο θαηλνκέλνπ (πεξίπησζε) ζην θπζηθφ ηνπ
πεξηβάιινλ, απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη
ζεσξείηαη φηη, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Stake, 1995).
Δηδηθφηεξα, ηα βήκαηα αλάιπζεο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη, σο ζπλήζσο, ηα εμήο:
Βήκα 1: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο/πξνβιεκάησλ.
Βήκα 2: Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ.
Βήκα 3: Καηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο ιχζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Βήκα 4: Καηαγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο ιχζεο.
Βήκα 5: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Γεληθφηεξα, νη, ππφ κειέηε, πεξηπηψζεηο επηιέγνληαη, σο ζπλήζσο, ιφγσ ηεο επηηπρίαο ηνπο ζε
θάπνηνλ ηνκέα (ζπαληφηεξα ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπο) θαη εθφζνλ πξνζθέξνληαη γηα κηα αλαιπηηθή
θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ «εηδηθνχ» ηεο πεξίπησζεο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νη
πεξηπηψζεηο, πνπ επηιέρζεθαλ, πιεξνχλ κία θξίζηκε ζπλζήθε: Ζ εηαηξία θαη ζηηο δχν (2) ρψξεο έρεη λα
επηδείμεη κία επηηπρεκέλε πινπνίεζε εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ, ηέηνηα ψζηε, αθελφο, λα παξνπζηάδεη
56

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, σο πξνο ηελ πξσηνηππία ηεο (θαηλνηνκηθφηεηα εθαξκνγήο, λέν εξγαζηαθφ
κνληέιν), αθεηέξνπ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε δηάθνξα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο (φπσο π.ρ.
αχμεζε ζπλεξγαηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζεκαληηθή κείσζε θφζηνπο, απνηειεζκαηηθφηεξε
εμππεξέηεζε πειαηψλ, θηι).
Δπηπξνζζέησο, νη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε λα κειεηεζεί, δηεμνδηθφηεξα, σο πεξίπησζε
ην ABW θαη φρη ηφζν ε Σειεξγαζία, είλαη επεηδή:


ε Σειεξγαζία, σο ηάζε εξγαζίαο, βηβιηνγξαθηθά θαιχπηεηαη πεξηζζφηεξα ρξφληα, ζπγθξηηηθά κε

ην ABW, γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη αθφκε επαξθήο βηβιηνγξαθία θαη γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν
λα δνζεί έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ απηνχ θαηλνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή
θαιχηεξα ε εθαξκνγή ηνπ, νη δπλαηφηεηεο, πνπ απηφ πξνζθέξεη, θαζψο θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ
θαη επηπξνζζέησο


ε Microsoft, θπξίσο ιφγσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηνλ νπνίν αλήθεη,

παξέρεη, εθ ησλ πξαγκάησλ, πξντφληα θαη ηερλνινγίεο, πνπ επλννχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα εξγαζηνχλ
απφ απφζηαζε. Ζ Σειεξγαζία, είλαη κηα κνξθή εξγαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη επξέσο ζηε Microsoft, εδψ
θαη ρξφληα, αιιά, παξά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνζθέξεη, πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο
ζηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο, θαζψο απηνί είλαη πάληα δηαζέζηκνη ζην ζπίηη ή ζε άιινπο ρψξνπο θαη
ζπλερψο πηέδνληαη, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ δίλεη ε ηερλνινγία, λα ζπλερίζνπλ λα δνπιεχνπλ. Σν
δεηνχκελν γηα ηε Microsoft ήηαλ λα βξεη έλαλ ηξφπν, ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ηελ
επθαηξία λα νξγαλψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απφ κφλνη ηνπο, κε ππεπζπλφηεηα θαη λα κπνξέζνπλ λα
ηζνξξνπήζνπλ κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο. Ζ επηδίσμή ηνπο δελ είλαη λα πξνσζήζνπλ ηελ
Σειεξγαζία, ε νπνία είλαη ήδε δνθηκαζκέλε πξαθηηθή γηα ηελ εηαηξία, αιιά λα δεκηνπξγήζνπλ αθφκε
πην επέιηθηεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο. Ζ Microsoft ζεσξεί φηη, φηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη κηα γεκάηε θαη
ηθαλνπνηεηηθή δσή, κπνξεί λα θάλεη θαιχηεξα ηε δνπιεηά ηνπ θαη πξνηξέπεη ην πξνζσπηθφ ηεο λα
θπλεγήζεη ηα ελδηαθέξνληα θαη φλεηξά ηνπ, πέξα απφ ηνλ ρψξν ηνπ γξαθείνπ. Ζ Σειεξγαζία, ζπλεπψο,
ζεσξείηαη δεδνκέλν γηα ηελ εηαηξία θαη πξνζηάδην, ην νπνίν καδί κε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο, φπσο
ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ABW ή φπσο αιιηψο ην
νλνκάδνπλ New Way of Working, βαζηδφκελνη ζην ζρεηηθφ whitepaper θαη φξακα ηνπ Bill Gates
(http://careers.microsoft.com/careers/el/gr/lifeatmicrosoft.aspx;
http://www.veldhoencompany.com/en/case-studies/case/98/microsoft-amsterdam-the-netherlands/).
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4 Μειέηεο Πεξίπησζεο
4.1 Παξνπζίαζε εηαηξίαο Microsoft θαη ηξφπσλ εθαξκνγήο ABW
Ζ Microsoft είλαη πνιπεζληθή εηαηξεία ινγηζκηθνχ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1975 απφ ηνλ Bill Gates
θαη ηνλ Paul Allen, ζην Redmont ηεο Πνιηηείαο Οπάζηλγθηνλ ησλ Ζ.Π.Α. ήκεξα, έρεη παξνπζία ζε
δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο. Κάζε πεξηνρή δηαζέηεη κηα έδξα, ε νπνία απνηειεί ηνλ θφκβν γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, φπσο νη πσιήζεηο, ε επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε θαη ην κάξθεηηλγθ. Κεληξηθά
γξαθεία, πέξαλ ησλ Ζ.Π.Α., βξίζθνληαη ζηελ Κίλα, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηε ηγθαπνχξε θαη ηελ
Σνπξθία (http://careers.microsoft.com/careers/el/gr/offices.aspx).
Σα πην γλσζηά πξντφληα ηεο είλαη ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ: ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft
Windows, ην ζχλνιν εθαξκνγψλ γξαθείνπ Microsoft Office, νη θνλζφιεο παηρληδηψλ Xbox, ην ινγηζκηθφ
γηα θηλεηά ηειέθσλα (παιηά: Windows Mobile, Windows CE θαη ηψξα: Windows Phone) θαη νη
ππεξεζίεο θαη πξντφληα Windows Live, Bing. Παξάγεη επίζεο ινγηζκηθφ γηα επηρεηξήζεηο, ειεθηξνληθά
παηρλίδηα, θ.ά., ελψ παξέρεη θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δηαδηθηπαθήο απνζήθεπζεο θαη
θνηλσληθήο

δηθηχσζεο.

Ζ

εηαηξεία

απαζρνιεί

94.290

ππαιιήινπο

ζε

102

ρψξεο

(http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft).
Σν ABW εθαξκφδεηαη ήδε ζε πνιιέο ρψξεο, ζηηο
νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Microsoft, πέξαλ ηεο
Οιιαλδίαο θαη, πξνζθάησο, ηεο Διιάδαο, φπσο ζηε
Φηιαλδία, ζηε Γαλία, ζην Βέιγην, ζηελ Διβεηία, ζηελ
Αγγιία, ζηελ Απζηξαιία, θ.ά. Χζηφζν, θάζε ρψξα
πξνζάξκνζε ην κνληέιν ζηηο δηθέο ηεο αλάγθεο. Ζ
Οιιαλδία ήηαλ ε πξψηε, πνπ πηνζέηεζε ηελ ηδέα «Het
Δηθφλα 8: λένο ηξφπνο εξγαζίαο

Nieuwe Werken», δειαδή «ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο». H

(πεγή: http://www.werken20.nl/wat-is-het-nieuwe-werken/ )

Φηλιαλδία πεξηγξάθεη απηή ηε κεηάβαζε δηαθνξεηηθά σο

«Läsnätyö», πνπ ζηα ειιεληθά ζεκαίλεη «παξνχζα εξγαζία». ηελ Αγγιία, ε Microsoft ζπλεξγάζηεθε κε
εκπεηξνγλψκνλεο ηνκέσλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, ηερλνινγίαο θαη νξγαλσηηθήο δνκήο, απφ ηνλ δεκφζην
θαη ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, νη ηξεηο (3) ππιψλεο,
«άλζξσπνη, ηερλνινγία θαη ρψξνο», ζπλδπάδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κέιινληνο θαη νλφκαζε ην
κνληέιν απηφ «Hybrid Organisation», δειαδή «πβξηδηθή νξγάλσζε», ην νπνίν είλαη επέιηθην θαη
ππνζηεξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο, κε πνηθίιεο ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί κειινληηθή
επηηπρία, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο αβέβαηεο επνρέο. ηε Γαλία, ζην Βέιγην θαη ζηελ Διβεηία, παξφκνηεο
πξσηνβνπιίεο, κεηαμχ Microsoft, θπβεξλήζεσο, ηδησηηθψλ εηαηξηψλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ,
νλνκάδνληαη «Home Office Day» θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα ππξνδνηήζνπλ κηα εζληθή ζπδήηεζε, ζρεηηθά
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κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο απνκαθξπζκέλεο εξγαζίαο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα
αλαθαιχςνπλ ηα νθέιε ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο.
Ζ Microsoft έρεη βξαβεπζεί σο «Ο θαιχηεξνο πνιπεζληθφο ρψξνο
εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε γηα ην 2012 (Best Multinational Workplace in Europe
2012)», γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά θαη ζεσξείηαη, σο εξγνδφηεο πνπ
αλαπηχζζεη,
Δηθφλα 9: logo “Great
Place to Work”

νπζηαζηηθά,

ην

δπλακηθφ

ησλ

εξγαδνκέλσλ

ηνπ

(http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/pressreleases/June2012/1
9-06BestWorkplaceAward.mspx;

http://www.greatplacetowork.net/best-

companies/100-best-workplaces-in-europe-2012/best-multinational-workplaces).

4.1.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηνλ Bill Gates
Οη, θαηά ηφπνπο, έδξεο ηεο Microsoft κειέηεζαλ ην white paper ηνπ Πξνέδξνπ ηεο εηαηξίαο, ην
2005, ην βξήθαλ πνιχ ειπηδνθφξν θαη ε πξψηε, πνπ ην εθάξκνζε ζηελ πξάμε, ήηαλ ε νιιαλδηθή έδξα,
φπσο πξναλαθέξζεθε.
Ο Bill Gates πξέζβεπε φηη, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην ινγηζκηθφ είρε εμειηρζεί,
γεθπξψλνληαο ηηο απνζπλδεδεκέλεο «λεζίδεο πιεξνθνξίαο» θαη δίλνληαο ζηνπο αλζξψπνπο δπλακηθνχο
ηξφπνπο γηα λα επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, πνπ είλαη
ζεκαληηθά γηα απηνχο.
Χζηφζν, επεζήκαλε φηη, νη πξνθιήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ βξηζθφληνπζαλ ελφςεη, δελ ήηαλ ηφζν
ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη, φζν ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ
πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα εζηηάζνπλ, λα ηεξαξρήζνπλ, λα εθαξκφζνπλ ηελ
ηερλνγλσζία ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ζεκεία – θιεηδηά θαη λα κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν πνπ
αθηεξψλνπλ, αζρνινχκελνη κε ηελ πνιππινθφηεηα ελφο πινχζηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ο Ηδξπηήο ηεο Microsoft ππνζηήξημε φηη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ, νη
εξγαδφκελνη ηεο γλψζεο / πιεξνθνξίαο ζα έπξεπε λα εμειηρζνχλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ππήξρε, αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία λένπ ινγηζκηθνχ, πνπ ζα βνεζνχζε
ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα απνδψζνπλ ην κέγηζην δπλαηφ, ζε έλα ζπλερψο
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
χκθσλα κε ηνλ ίδην, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα έπξεπε λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα
λα κεηαηξέπνληαη νη ηδέεο ζε αμία, κέζσ δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο, ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ θνηλσλία εμειηζζφηαλ πξνο κηα δηαθνξεηηθή, αθφκε πην ελνπνηεκέλε,
παγθφζκηα αγνξά, φπνπ νη πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάδνληαλ πέξαλ απφ ηνπο
πνιηηηζκνχο θαη ηηο επείξνπο. Οη επηρεηξήζεηο είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη νινέλα θαη πην δηαθαλείο θαη
παξάιιεια, ην παγθφζκην εξγαηηθφ δπλακηθφ κπνξνχζε λα είλαη πάληα δηαζέζηκν θαη ζπλδεδεκέλν,
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γεγνλφο πνπ, δεκηνπξγνχζε ηελ απαίηεζε γηα λέα εξγαιεία, πνπ ζα βνεζνχζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα
νξγαλψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη λα δψζνπλ ηηο ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο.
Δπίζεο ηφληζε φηη, κηα γεληά λέσλ αλζξψπσλ, πνπ κεγάισζαλ κε ην Γηαδίθηπν, έρνπλ αξρίζεη λα
εηζέξρνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θέξλνληαο καδί λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο θαη ηερλνινγίεο, κε ηηο
νπνίεο αηζζάλνληαη ηφζν άλεηα φζν θη αλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηπιφ θαη ραξηί. ιεο απηέο νη αιιαγέο
πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λένπο θαη θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα εξγαζηνχλ, αιιά δεκηνπξγνχλ
επίζεο θαη κηα λέα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο: έλαλ θαηαθιπζκφ πιεξνθνξηψλ, ζπλερείο απαηηήζεηο, ηελ
αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ πίεζε λα είλαη φιν θαη πην παξαγσγηθνί.
Δπηπιένλ επεζήκαλε φηη, ζχκθσλα κε αλαιπηέο ηνπ θιάδνπ, νη εξγαδφκελνη ηεο γλψζεο /
πιεξνθνξίαο πεξλνχλ έσο θαη 30% ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ηνπο, απιά ςάρλνληαο γηα δεδνκέλα πνπ
ρξεηάδνληαη θαη πξφηεηλε φηη, ζηε ζέζε φινπ ηνπ ρξφλνπ πνπ, νη άλζξσπνη μνδεχνπλ γηα ηνλ εληνπηζκφ
πιεξνθνξηψλ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη,
νη νκάδεο ηνπο έρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη, κπνξεί λα ήηαλ πνιχ θαιχηεξν λα αθηεξσζεί γηα ηελ
αλάιπζε, ηε ζπλεξγαζία, ηε δηνξαηηθφηεηα θαη άιιεο εξγαζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία.
ηε Microsoft, είλαη πεπνίζεζε φηη, ην θιεηδί, γηα λα βνεζεζνχλ νη επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ πην
επέιηθηεο θαη παξαγσγηθέο, ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ κεκνλσκέλσλ
εξγαδνκέλσλ, παξέρνληάο ηνπο ηα εξγαιεία, πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο
επηηξέπνπλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ εξγαζία κε ηελ πςειφηεξε αμία. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ φια
απηά, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ είλαη κηα λέα γεληά ινγηζκηθνχ.

4.1.2 Πξνηεηλφκελνο λένο ηξφπνο εξγαζίαο απφ ηνλ Bill Gates
χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Microsoft, θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία (δειαδή απφ ην 2005
{ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ηνπ whitepaper} έσο ην 2015), δηαθαίλεηαη κηα ηεξάζηηα επθαηξία ππνζηήξημεο
ησλ επηρεηξήζεσλ, φισλ ησλ κεγεζψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ βαζχηεξεο ζπλδέζεηο κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Ο Bill Gates πξνέβιεςε φηη, ε επφκελε γεληά ησλ εθαξκνγψλ ζα βαζηδφηαλ ζηηο, πνιιά
ππνζρφκελεο, ηερλνινγίεο - φπσο ε κεραληθή κάζεζε, ηα πινχζηα κεηαδεδνκέλα, ηα λέα πξφηππα
ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλα ζηηο ππεξεζίεο, ηα λέα επηηεχγκαηα ζηελ πιεξνθνξηθή, ην πιηθφ πξνβνιήο, ηηο
εθαξκνγέο απηνδηαρείξηζεο θαη απηνξξχζκηζεο – θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ινγηζκηθφ, πνπ ζα
εληζρχζεη πξαγκαηηθά ηνλ ηξφπν, πνπ νη άλζξσπνη εξγάδνληαη. Σα θηλεηά ηειέθσλα ζα ιεηηνπξγνχλ σο
πνξηνθφιηα, ηα απνζεθεπηηθά κέζα ζα απνθηήζνπλ αραλή ρσξεηηθφηεηα θαη νη νζφλεο πςειήο αλάιπζεο
ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θάζε επηθάλεηα, απφ ην ηξαπέδη κέρξη ηνπο ηνίρνπο. Ζ ηερλνινγία θάλεη ηε
δηεπαθή (interfcace) αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ ππνινγηζηή πην θπζηθή θαη αλζξψπηλε: Σν
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πιεθηξνιφγην ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο ζπζθεπή εηζαγσγήο θεηκέλνπ, σζηφζν ζα παξαγθσληζηεί απφ
ηερλνινγίεο φξαζεο θαη αλαγλψξηζεο ρεηξνγξάθνπ θαη νκηιίαο - φηαλ θάπνηνο ζέιεη λα κάζεη θάηη, ζα
κπνξεί λα «ξσηά ην ηειέθσλφ ηνπ». Σν πνληίθη, επίζεο, ζηαδηαθά, ζα εγθαηαιεηθζεί σο ζπζθεπή
θαηάδεημεο θαη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αθή θαη ηηο ρεηξνλνκίεο.
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ν Bill Gates, πξφηεηλε ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο λα ζηεξηρζεί ζηα
παξαθάησ ελλέα (9) ζεκεία:
1. Βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο παξαγσγηθφηεηαο: Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ελφο πάληα δηαζέζηκνπ
("always-on") πεξηβάιινληνο είλαη ε πξφθιεζε ηνπ λα ηίζεληαη νη ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο, ν ζσζηφο
εζηηαζκφο θαη ε εξγαζία ρσξίο δηαθνπή. ια απηά, ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ εμέιημε ηνπ
ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα «καζαίλεη» απφ ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη νη άλζξσπνη, ζα θαηαλνεί ηηο
αλάγθεο ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζάεη λα ζέζνπλ πξνηεξαηφηεηεο.
2. Αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη πξνζαξκνζκέλν θηιηξάξηζκα: Οη θαλφλεο θαη ε επαλαιακβαλφκελε
ζπκπεξηθνξά ζα είλαη ζχληνκα ζε ζέζε λα απηνκαηνπνηήζνπλ πνιιέο εξγαζίεο ξνπηίλαο. Σν
ινγηζκηθφ ζα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε πψο εξγάδνληαη νη άλζξσπνη θαη λα
παξαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, κε έλαλ νινθιεξσκέλν θαη ελεξγφ ηξφπν. Γεδνκέλνπ
φηη, ην ινγηζκηθφ ζα «καζαίλεη» ηηο πξνηηκήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ζα κπνξεί λα
δηαρεηξηζηεί κε επειημία ηηο δηαθνπέο ηνπ, γηα παξάδεηγκα, εάλ εθηειεί κία πςειήο πξνηεξαηφηεηαο
εξγαζία, ε νπνία πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο κηαο απζηεξήο πξνζεζκίαο, ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
είλαη ζε ζέζε λα ην θαηαιαβαίλεη απηφ θαη λα επηηξέπεη κφλν ηειεθσλήκαηα ή e-mails απφ
ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, π.ρ. ηνλ δηεπζπληή ηνπ ή έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.
3. Δλνπνηεκέλε επηθνηλσλία: Ζ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία ζα παξέρεη έλα εληαίν «ζεκείν εηζφδνπ»
ζηνλ δηθηπσκέλν θφζκν, πνπ ζα είλαη ζπκβαηφ κε φιεο ηηο εθαξκνγέο θαη ζπζθεπέο. Οη άλζξσπνη ζα
πξέπεη λα έρνπλ κηα εληαία θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ επηινγψλ επηθνηλσλίαο ηνπο, είηε κέζσ
θσλήο είηε κέζσ θείκελνπ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή offline, κε εχθνιε πξφζβαζε ζε ζπλδπαζηηθά
εξγαιεία, φπσο ε νκηιία ζε θείκελν ή ε απηνκαηνπνηεκέλε κεηάθξαζε. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
αθνχζνπλ ην email ηνπο, ή λα δηαβάζνπλ ηα κελχκαηα ηνπ ηειεθσλεηή ηνπο. ια (επαθέο,
ρξνλνδηαγξάκκαηα, επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο, ζπλαληήζεηο, εηδνπνηήζεηο, θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζβάζηκα κέζα απφ κηα εληαία ζπλεθηηθή εηθφλα, είηε βξίζθνληαη ζην γξαθείν ηνπο, είηε ζε θάπνηα
αίζνπζα ηνπ θηεξίνπ, ή ζην δξφκν ή εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη. Οη εμειίμεηο ζην πιηθφ θαη ην
ινγηζκηθφ, ζα επηηξέςνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ ςεθηαθφ πξνθίι, πνπ ζα ηνλ
αθνινπζεί φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, είηε πξφθεηηαη γηα ηα έγγξαθα θαη ηελ ηειεθσληθή ηνπ αηδέληα,
είηε γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ.

61

4. Παξνπζία: Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ πιεξνθνξηψλ παξνπζίαο13 είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα
δηεπθνιπλζεί ε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ, εθεί φπνπ ρξεηάδνληαη θαη λα πινπνηεζεί ε
θαιχηεξε δπλαηή ad-hoc ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε
δηαδηθαζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο παξνπζίαο ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ην πξφγξακκά ηνπο ζηα
έγγξαθα θαη ηε ξνή ηεο εξγαζίαο, θξαηψληαο ηνπο θνληά ζηα κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα θαη ηηο
γλψζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο εξγαζίεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ.
5. Οκαδηθή ζπλεξγαζία: Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη εξγαζίαο ζα γίλνπλ πνιχ
πην ηζρπξνί, κε πινχζηα εξγαιεία γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο θαη ζχλδεζεο φισλ ησλ
αλζξψπσλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πφξσλ, πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πινπνηεζνχλ νη εξγαζίεο. Θα
ζπιιακβάλνπλ, ζε δσληαλή κεηάδνζε, ζηνηρεία θαη έγγξαθα, κε ηξφπνπο, πνπ ζα σθειήζνπλ ηηο
νκάδεο, είηε απηέο ιεηηνπξγνχλ εληφο θηεξίνπ, είηε εθηφο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη ζπλαληήζεηο ζα
πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη κε εμειηγκέλεο θάκεξεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ
θαη λα εζηηάζνπλ ζηνπο νκηιεηέο, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν. Οη ζεκεηψζεηο, πνπ γξάθνληαη ζε έλαλ
πίλαθα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ απηφκαηα λα ζπιιεθζνχλ θαη λα απνζηαινχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη
λα ζπλδένληαη κε ην βίληεν ηεο ζπλάληεζεο. Δπίζεο, φια ηα παξαπάλσ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο κφληκν
απνζεηήξην γηα ηε ζεζκηθή γλψζε ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνληαο «ςεθηαθή αζαλαζία», ψζηε νη
νκάδεο λα κελ πξέπεη λα «αλαθαιχςνπλ εθ λένπ ηνλ ηξνρφ» θαη λα είλαη αλαγθαζκέλεο λα
ζπλεξγαζηνχλ κε πεξηνξηζκέλε γλψζε, ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο ηεο εηαηξείαο.
6. Βειηηζηνπνίεζε ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ: Οη XML14 θφξκεο δεδνκέλσλ θαη νη πινχζηεο ππεξεζίεο
ηνπ Γηαδηθηχνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, λα νινθιεξψλνπλ
απξφζθνπηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ ελνπνηεκέλεο αιπζίδεο
εθνδηαζκνχ, πνπ εθηείλνληαη ζε πνιινχο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, ππάξρνπλ αθφκα πνιιά ζηνηρεία,
πνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν, νη εηαηξείεο εξγάδνληαη απφ θνηλνχ. Οη
εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ην ρέξη ηηο εληνιέο αγνξάο κε ηα ηηκνιφγηα. Γελ ζα
πξέπεη λα ρξεηάδνληαη εθηππψζεηο ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ
ινγαξηαζκψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα απνζηαινχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ επέθηαζε ηεο
εκβέιεηαο ησλ ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηηζηνπνίεζε, θαζψο θαη ζηε
κείσζε ησλ πεξηηηψλ ρεηξσλαθηηθψλ εξγαζηψλ θαη λα θαηαζηήζεη απηέο ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ
πνιχ πην απνδνηηθέο.
7. Ζ εμεχξεζε ηεο ζσζηήο πιεξνθφξεζεο: Μηα λέα ζεηξά ππεξεζηψλ, βαζηζκέλσλ ζην πεξηερφκελν, ζα
κπνξεί λα πξνζθέξεη επειημία σο πξνο ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. Οη άλζξσπνη δελ ζα πξέπεη λα
13

Οη πιεξνθνξίεο παξνπζίαο είλαη κηα έλδεημε θαηάζηαζεο, ε νπνία κεηαθέξεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία ελφο πηζαλνχ ζπλεξγάηε γηα επηθνηλσλία.
Παξέρεη, δειαδή, πιεξνθνξίεο παξνπζίαο (θαηάζηαζε παξνπζίαο) κέζσ κηαο ζχλδεζεο δηθηχνπ ζε κηα ππεξεζία παξνπζίαο θαη εθθξάδεη ηε δηαζεζηκφηεηα
ηνπ (presentity). Οη πιεξνθνξίεο παξνπζίαο έρνπλ επξεία εθαξκνγή ζε πνιιέο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο θαη είλαη κηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο, πνπ νδήγεζαλ ζηε
δεκνηηθφηεηα ησλ άκεζσλ κελπκάησλ ή ζε πξφζθαηεο εθαξκνγέο ηνπ voice over IP (http://en.wikipedia.org/wiki/Presence_information).
14
Extensible Markup Language ( XML ) είλαη κηα γιψζζα ζήκαλζεο πνπ νξίδεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε εγγξάθσλ ζε κνξθή, πνπ είλαη
ηφζν αλαγλψζηκε απφ ηνλ άλζξσπν, φζν θαη απφ ηα κεραλήκαηα .
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«ζθέθηνληαη ζαλ κηα βάζε δεδνκέλσλ», πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα αλαδήηεζεο, γηα
λα εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Ζ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ
απηφκαην εληνπηζκφ θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ άληιεζε λνήκαηνο απφ
ηα έγγξαθα θαη λα επηηξέςεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αλαδεηνχλ ηελ πιεξνθνξία κε πην θπζηθφ θαη
απζφξκεην ηξφπν.
8. Σάζεηο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο: Οη αιγφξηζκνη πςεινχ επηπέδνπ ζα κπνξνχλ λα ηαμηλνκνχλ
εθαηνκκχξηα gigabytes δεδνκέλσλ, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ηάζεηο, πνπ ελδερνκέλσο, νη αλζξψπηλνη
αλαιπηέο λα έραλαλ. Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη ηηο ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο,
θαη λα απηνκαηνπνηεί δηαδηθαζίεο, αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ θαη λα ηηο παξνπζηάδεη ζε
εκπεηξνγλψκνλεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ επάλσ ζε απηέο. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα
δηαζθαιίζεη φηη, νη ελέξγεηεο, πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο, θαζψο θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, ζα
δηεθπεξαησζνχλ απηφκαηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζηζηψληαο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πην
επέιηθην θαη αληαπνθξίζηκν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην ινγηζκηθφ ζα "κάζεη" πνηεο πιεξνθνξίεο
ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη θαη πνηεο φρη θαη ζα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
9. Ηδέεο θαη δνκεκέλε ξνή εξγαζίαο: Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη κηα πην νιηζηηθή άπνςε ηεο
ξνήο εξγαζηψλ, παξέρνληαο ζηνηρεία θαη κεηξήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα
θαηαζηεί επθνιφηεξνο θαη ηαρχηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ θαηλνκέλσλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ
ζεκείσλ απνηπρίαο. Δμππλφηεξα εξγαιεία ξνήο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλαγλψξηζε
πξνηχπσλ θαη ηε ινγηθή, γηα λα εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα, φπσο νη επαλαιακβαλφκελεο θαηαγγειίεο
ησλ πειαηψλ ή πξνβιήκαηα απνγξαθήο θαη λα ηα δξνκνινγήζνπλ πξνο ην ζσζηφ πξφζσπν γηα ηελ
επίιπζή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζα βνεζήζεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε κείσζε ηεο απνγνήηεπζεο, ηνπ
ρακέλνπ ρξφλνπ θαη ζηα ζθάικαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνπηφκελεο ή αλαπνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο.
χκθσλα κε ηνλ Bill Gates, κηα λέα γεληά ινγηζκηθνχ παξαγσγηθφηεηαο είλαη απαξαίηεηε. ε έλα
λέν θφζκν ηεο εξγαζίαο, φπνπ ε ζπλεξγαζία, ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, ε ηεξάξρεζε ζε ιηγνζηφ ρξφλν
θαη ε πξνζνρή απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία, ηα εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
εξγαδφκελνη ηεο γλψζεο / πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα εμειηρζνχλ κε ηξφπνπο, πνπ δελ ζα πξνζζέηνπλ λέα
πνιππινθφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ήδε αηζζάλνληαη ηελ πίεζε ελφο "always-on" θφζκνπ θαη
ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ πξνζδνθηψλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
ηε Microsoft πηζηεχνπλ φηη, ε δηέμνδνο απφ απηφλ ηνλ ιαβχξηλζν είλαη δπλαηή κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο, ελζσκάησζεο θαη απινχζηεπζεο κηαο λέαο γεληάο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ,
πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ πνιππινθφηεηα ζην παξαζθήλην, απηνκαηνπνηνχλ ηα ρακειήο αμίαο θαζήθνληα
θαη επεθηείλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, βνεζψληαο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ζχλζεηα δεδνκέλα.
ηφρνο ηνπο είλαη λα πινπνηήζνπλ, φια ηα παξαπάλσ, κέζα απφ κηα, επφκελεο γεληάο, πιαηθφξκα
ινγηζκηθνχ παξαγσγηθφηεηαο, πνπ ζα βαζίδεηαη πάλσ ζηα γεξά ζεκέιηα ηνπ Microsoft Office, ηνπ
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ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπηζπκνχλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα
δεκηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά επαγγεικαηηθά έγγξαθα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηεο
εξγαζίαο ηνπο απφ νπνπδήπνηε, θαζψο θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο πξνζσπηθέο, νκαδηθέο θαη
επηρεηξεζηαθέο εξγαζίεο. Ζ Microsoft επελδχεη ζε κηα αζθαιή ππνδνκή, πνπ θαζηζηά εχθνιν γηα
νπνηνλδήπνηε λα ζπλεξγαζηεί, κε αζθάιεηα, κέζσ εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο. Δπίζεο,
πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη εξγαιεία αλάιπζεο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο ηάζεηο
θαη ηα πξφηππα, πνπ θξχβνληαη ζηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ θαη δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα
δεκηνπξγήζνπλ, λα παξαθνινπζήζνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα δηαλέκνπλ πεξηερφκελν, ηφζν εληφο φζν
θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, πξνζθέξεη αλνηθηά πξφηππα XML θαη εξγαιεία ηαρείαο
αλάπηπμεο, έηζη ψζηε νη πξνγξακκαηηζηέο εηαηξεηψλ λα κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο
εθαξκνγέο, πνπ ζηνρεχνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο.
Χζηφζν, παξφιν πνπ ε Microsoft θαηλνηνκεί γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο γλψζεο / πιεξνθνξηψλ,
εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ δχν δεθαεηίεο, ζεσξεί φηη, ζε πνιινχο ηνκείο, βξίζθεηαη αθφκε ζηελ αξρή,
ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο
λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο (http://www.microsoft.com/mscorp/execmail/2005/0519newworldofwork.mspx; http://www.prosopa.com/?p=829).
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4.2 Μειέηε Πεξίπησζεο Microsoft Οιιαλδίαο
Ζ νιιαλδηθή Microsoft κεηάηξεςε ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία, εθαξκφδνληαο έλα ξηδνζπαζηηθφ
πείξακα, ην νπνίν πίζηεπε φηη, ζεκαηνδνηνχζε ην κέιινλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο,
ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ Schiphol, απαζρνιεί 800 εξγαδνκέλνπο θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2008,
κεηαθφκηζε ζηα λέα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα, γξαθεία ηεο, ηα νπνία εθθξάδνπλ ηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο (New
Way of Working), πνπ ζέιεζε λα εθαξκφζεη, βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ ηδξπηή ηεο, Bill
Gates, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα επηιέγνπλ ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ. Υξεηάζηεθαλ ηξία (3) ρξφληα εληαηηθήο πξνεηνηκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί δπλαηή ε κεηάβαζε ζην λέν θηήξην θαη θπξίσο ζηε λέα εξγαζηαθή θνπιηνχξα ηεο εηαηξίαο.
Ζ πξνζπάζεηα απηή ππνζηεξίδεηαη απφ πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ, επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ ηεο
Microsoft λα επηθνηλσλεί, ρξεζηκνπνηψληαο chat, e-mail, εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη
ηειεδηάζθεςεο, απφ νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθνληαη.

4.2.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο
Ζ νιιαλδηθή Microsoft είλαη κηα εηαηξία, ε νπνία απαζρνιεί πνιινχο λένπο, θηιφδνμνπο θαη
ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο θαη βαζίδεηαη πάξα πνιχ ζηελ αθνζίσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο, θαζψο θαη ζηε
δηαξθή δηαζεζηκφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο.
Χζηφζν, ζηαδηαθά, ε εηαηξία δηαπίζησζε, κέζσ δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ελδνεηαηξηθψλ εξεπλψλ,
φηη, παξφιν πνπ νη ππάιιεινί ηεο, ζε πνζνζηφ 80%, ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ
εηαηξία, εληνχηνηο δήισλαλ κε ηθαλνπνηεκέλνη, ζε πνζνζηφ 54%, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο
κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, θαζψο νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ε Σειεξγαζία
δέζκεπαλ ην πξνζσπηθφ λα εξγάδεηαη ζπλερψο. Ζ επίηεπμε απηήο ηεο ηζνξξνπίαο απνηειεί κέγηζηε
πξνηεξαηφηεηα γηα ηε Microsoft θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο πξνθαινχζε δηάθνξα
πξνβιήκαηα, φπσο δπζθνιίεο πξφζιεςεο θαη δηαηήξεζεο ησλ θαιχηεξσλ ζηειερψλ, δηαξξνήο
πξνζσπηθνχ, θ.ά., ηα νπνία είραλ αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.

4.2.2 ηφρνη
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, ε νιιαλδηθή Microsoft, πηνζέηεζε έλαλ λέν
ηξφπν εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εμήο βαζηθνί ζηφρνη:
1. βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο θαη
2. βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη δσηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηεο.
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4.2.3 Τινπνίεζε/Πξνζέγγηζε
Ζ Microsoft ηεο Οιιαλδίαο ζπλεξγάζηεθε κε ηε ρνιή Γηνίθεζεο ηνπ Rotterdam (Rotterdam
School of Management) ηνπ Erasmus University, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο θαη
λα κεηξήζεη ηνλ αληίθηππν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο.
Ζ εηαηξία μεθίλεζε αλαιχνληαο ηα πξφηππα εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο, ψζηε λα εμαθξηβψζεη
πφζε ψξα αθηέξσλαλ ζηέιλνληαο θαη ιακβάλνληαο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη ζπκκεηέρνληαο ζε
ζπλαληήζεηο. Οη ππάιιεινη ζπκπιήξσζαλ ζχληνκα online ηεζη κέηξεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ
ηξφπνπ δσήο ηνπο, καζαίλνληαο παξάιιεια γηα ην λέν πξφγξακκα ηεο εηαηξίαο, πνπ ζρεδηαδφηαλ λα
εθαξκνζηεί.
Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξία ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξνπο ζπκβνχινπο, αιιά ζέιεζε λα πξνρσξήζεη
πεξηζζφηεξν απφ κηα ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ,
ζπλεξγάζηεθε κε ηελ εηαηξία ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ «Veldhoen + Company», ε νπνία είρε ήδε
κεγάιε εκπεηξία ζηε δεκηνπξγία πξσηνπνξηαθψλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ εθαξκνγήο ηνπ ABW. Ζ επηζπκία
ήηαλ λα ζρεδηαζηνχλ λένη θαιαίζζεηνη ρψξνη εξγαζίαο, εληφο ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη ζα αηζζάλνληαη
θαιά.
Ο λένο ηξφπνο εξγαζίαο δνθηκάζηεθε αξρηθά ζηα ππάξρνληα γξαθεία, πξηλ γίλεη ε κεηαθφκηζε ζηα
θαηλνχξηα. Οη Γηεπζπληέο πξνκεζεχηεθαλ ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εθπαίδεπζαλ ηνπο
ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ.
Καηά ηε δνθηκαζηηθή θάζε, παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα, φπσο κε ην αξρηθφ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (CRM hospitality system) θξάηεζεο ρψξσλ επηζθεπηψλ, ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ θαη παξαγγειίαο catering, ην νπνίν δε ιεηηνχξγεζε φπσο αλακελφηαλ, ιφγσ ηνπ φηη, νη
εξγαδφκελνη άξρηζαλ λα δηνξγαλψλνπλ ηηο ζπλαληήζεηο, κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, πεγαίλνληαο ζηελ
ππνδνρή θαη δεηψληαο απφ ηηο γξακκαηείο λα ηνπο βνεζήζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξία εηζήγαγε έλα
απινχζηεξν ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην παθέην Microsoft Office Infopath 2008, κε ην νπνίν νη
ππάιιεινη δεκηνπξγνχλ XML θφξκεο δεδνκέλσλ θαη ηηο απνζηέιινπλ ζηελ νκάδα ππνδνρήο/
θηινμελίαο.
Χζηφζν, ε θπξηφηεξε πξφθιεζε δελ ήηαλ ηερλνινγηθήο θχζεσο, αιιά ε αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο
ηεο λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, πνπ δνπιεχνπλ ζηελ εηαηξία. Οη εξγαδφκελνη έπξεπε λα
ζπλεζίζνπλ ζηελ ηδέα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο πεξηζζφηεξν πξνο φθειφο ηνπο, απ‟ φ,ηη έθαλαλ κέρξη
ζηηγκήο.
Δπηπιένλ, ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο Γηεπζπληέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα κνληέιν, κε βάζε ην
νπνίν, ην πξνζσπηθφ κπνξνχζε λα επηιέμεη ηνλ ρψξν, ζηνλ, ή απφ ηνλ, νπνίν ήζειε λα δνπιέςεη. Απηφ
ζήκαηλε φηη, έπξεπε λα αιιάμεη ν ηξφπνο επίβιεςεο ησλ ππαιιήισλ, λα ππάξμεη εκπηζηνζχλε εμ‟ αξρήο
θαη λα δνζεί έκθαζε ζην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο, παξά ζηε θπζηθή παξνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
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4.2.4 Δθαξκνγή
H εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξφπνπ εξγαζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζην ABW, ζηελ νιιαλδηθή έδξα ηεο
Microsoft, δηαθξίλεηαη βάζεη ησλ ηξηψλ (3) ππιψλσλ / αμφλσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 2 ηεο
Βηβιηνγξαθηθήο Δπηζθφπεζεο, σο εμήο:
Άλζξσπνη
ζνλ αθνξά, ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο ρξεηάζηεθε λα
αθηεξσζεί πνιχο ρξφλνο ζηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεηάβαζεο. Γηα ην ιφγν
απηφ, δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο, ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο θαη ηελ
εγθαηάιεηςε ησλ πξνζσπηθψλ γξαθείσλ.
Ζ αξρή ηεο κεηάβαζεο ζηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο έγηλε απφ ηε Γηεπζπληηθή Οκάδα, κέζσ αλάιπζεο
ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο. Απαηηήζεθε αιιαγή ζην ζηπι ηεο δηνίθεζεο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ηνλ έιεγρν ζηελ εκπηζηνζχλε θαη απφ ηε θπζηθή παξνπζία ζην
απνηέιεζκα.
ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα απηή παξνπζίαζε ζηνπο ππαιιήινπο ην φξακα αλάπηπμεο ελφο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ, ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο εξγαζίαο
/ δσήο θαη ηαπηφρξνλα λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Εεηήζεθε απφ εζεινληέο ππαιιήινπο λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο αιιαγήο θαη ζρεδφλ είθνζη (20) ππάιιεινη δήισζαλ
ζπκκεηνρή. Έζηεζαλ εζσηεξηθά blogs θαη νξγάλσζαλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ην ππφινηπν
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, εληζρχνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ ηδέα ηεο αιιαγήο. Ζ ππνζηήξημε ηεο
κεηάβαζεο έγηλε θαη εμαθνινπζεί λα γίλεηαη, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ, «θηιηθψλ»
ζπλαληήζεσλ, θ.ά.
Σν πην ζεκαληηθφ βήκα ήηαλ λα κπνξέζνπλ νη εξγαδφκελνη λα απηνδηαρεηξίδνληαη ηνλ ρξφλν ηνπο.
Χο αληάιιαγκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηεο εξγαζίαο απφ ην γξαθείν, απφ ην ζπίηη ή απφ αιινχ, ην
πξνζσπηθφ έπξεπε λα ζπλεζίζεη θαη λα πεηζαξρήζεη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο εκεξνινγίσλ
γξαθείνπ, αλάινγα κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεη
ην ζχζηεκα γηα ηελ θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη.
Ζ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ν ζεβαζκφο ζηελ ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθθξάδεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη, δελ αλακέλεηαη νη ππάιιεινη λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο, λα είλαη πξνζβάζηκνη, κέζσ
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ, αξγά ηε λχρηα ή θαηά ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη δελ δείρλεηαη θακηά
ηδηαίηεξε πξνηίκεζε θαηά ηελ πξναγσγή, ζηα άηνκα πνπ νηθεηνζειψο εξγάδνληαη παξαπάλσ θαη
πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηελ εηαηξία κε ην λα είλαη δηαζέζηκνη ή λα επηθνηλσλνχλ
κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο ηνπο ζε αζπλήζηζηεο ψξεο θαη εκέξεο.
Δπηπξνζζέησο, πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή εγεζία ήηαλ απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ, φζν ην δπλαηφ, θαιχηεξα απνηειέζκαηα, απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ σο νκάδεο.
67

Μέζσ ηνπ λένπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ
εξγαζίαο, φπνπ νη ππάιιεινη θαζνξίδνπλ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν εξγαζίαο. Χζηφζν, παξφιν πνπ, νη
εξγαδφκελνη αλαδεηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζπλεξγαζία, κέζσ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, φιεο νη
νκάδεο θαζηέξσζαλ κηα θπζηθή ειάρηζηε παξνπζία, θαζψο ε εηαηξία δελ πηζηεχεη φηη ε νκαδηθή εξγαζία
κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ.
Δπηπιένλ, νη λένη ππάιιεινη πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ εηαηξία, εθπαηδεχνληαη θαη
ππνζηεξίδνληαη ζπλερψο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ νκαιά ζηε λέα δηαδηθαζία.
Σερλνινγία
Σν φιν εγρείξεκα ππνζηεξίδεηαη απφ πξνεγκέλεο ΣΠΔ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο
ηαρχηεηεο. Κάζε ππάιιεινο έρεη ηνλ πξνζσπηθφ θνξεηφ ππνινγηζηή ηνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο θφκβνο
επηθνηλσλίαο, επηηξέπνληαο ηνπ λα ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηειεθσλήκαηα,
άκεζα κελχκαηα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ηειεδηαζθέςεηο. Σν πξνζσπηθφ έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε
επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή, απφ ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο θαη ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα έσο ηηο πιεξνθνξίεο
πσιήζεσλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είηε δνπιεχνπλ απφ ην γξαθείν είηε απφ ην ζπίηη. Σν cloud computing
δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. Μπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ππεξεζίεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο (φπσο Facebook, Twitter, θ.ά) ζην Outlook. Απηφ ζεκαίλεη φηη, φηαλ έλα κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θζάλεη, κπνξνχλ λα δνπλ κηα θσηνγξαθία ηνπ αηφκνπ πνπ ζηέιλεη ην
κήλπκα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζην LinkedIn πξνθίι ηνπ θαη ζηελ ηειεπηαία ηνπ αλάξηεζε ζην Twitter, ή
αθφκε λα δνπλ ηελ ηνπνζεζία ηεο επαθήο ηνπο ζηνπο ράξηεο Bing (Bing Maps).
Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Microsoft, ήηαλ λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ απμαλφκελν φγθν ησλ
κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ, φια ηα
κελχκαηα θσδηθνπνηνχληαη ρξσκαηηθά, ψζηε λα δείρλνπλ εάλ ην άηνκν πνπ ηα ζηέιλεη είλαη ζην γξαθείν,
δηαθνπέο, ζε ζπλάληεζε, εάλ είλαη δηαζέζηκν ή φρη. Ο θαλφλαο είλαη, φζν είλαη δπλαηφ, νη εξγαδφκελνη λα
απαληνχλ ζηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα άκεζα κελχκαηα ζπλνκηιίαο
(instant messaging chat) κέζσ ηνπ Microsoft Communicator, παξά ην ηειέθσλν ή ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν. Σν ζχζηεκα δείρλεη εάλ θάπνηνο είλαη δηαζέζηκνο, δηεπθνιχλνληαο ηε γξήγνξε
αληαπφθξηζε θαη κεηψλνληαο ηα θσλεηηθά κελχκαηα. Τπάξρεη επίζεο, ε επηινγή, εθφζνλ θξηζεί
αλαγθαίν, κέζσ ελφο θιηθ, λα γίλεη ζηηγκηαία ηειεδηάζθεςε, ψζηε λα ππάξμεη πην πξνζσπηθή επαθή. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, κεηψζεθε ν φγθνο ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαηά 30% θαη επίζεο, νη
δηαθνπέο απφ ηειεθσλήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Hans
van der Meer, Γηεπζπληή Μάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ ηεο εηαηξίαο.
Άιιεο θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο, πνπ εηζήγαγε, ην 2008, ε νιιαλδηθή Microsoft, ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο, κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ, είλαη: i) ε ρξήζε ηεο επηθάλεηαο «Surface», ελφο ππνινγηζηή, ζε ζρήκα
κηθξνχ ηξαπεδίνπ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε, κέζσ ηεο αθήο, λα κεηαθηλεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα
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αξρεία ηνπ, φπσο ζα έθαλε κε ην «ραξηνκάλη» ζην θιαζηθφ γξαθείν ηνπ. Ο ρξήζηεο θάλεη θηλήζεηο, πνπ
ηηο αθνινπζνχλ θάκεξεο θαη ηζηπ RFID (αλαγλψξηζεο ξαδηνζπρλνηήησλ), επηηξέπνληαο ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο (ην «ηξαπέδη», δειαδή ηα ζεκεξηλά «tablets») λα αλαγλσξίδεη αθφκε θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
πνπ ηνπνζεηνχληαη επάλσ ηνπ θαη λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο κέζσ bluetooth. Ζ δεκηνπξγία ηνπ «Surface»
απνηειεί θαηεχζπλζε ηεο ζηξαηεγηθήο «2bPR» (to be people ready) ηεο Microsoft θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Bill Gates ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο «ππνινγηζηήο κε φξαζε», ii) ε ρξήζε ησλ smart boards ή
interactive boards, δειαδή ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, iii) ηα smarter meetings, φπνπ αλά πάζα ζηηγκή
ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηα ζέκαηα θαη ην θφζηνο ηεο
ζπλάληεζεο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, αθχξσζεο, αλαβνιήο θαη κεηαηξνπήο ηεο, κέζσ
ρξήζεο ηνπ «Surface», iv) ην follow-me printing, κε ην νπνίν νη ππάιιεινη κπνξνχλ, κέζσ κηαο
καγλεηηθήο θάξηαο, λα εθηππψζνπλ απφ νπνηνλδήπνηε εθηππσηή βξίζθεηαη θνληά ηνπο, θ.ά.
Σα λέα θεληξηθά γξαθεία πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο, θπθιηθέο, αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο, εμνπιηζκέλεο
κε θάκεξεο επαίζζεηεο ζηε θσλή, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζην πξφζσπν πνπ κηιάεη. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη ζηε ηειεδηάζθεςε, φηαλ είλαη εθηφο γξαθείνπ, κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ θνξεηνχ ηνπ
ππνινγηζηή θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ, αθφκε θαη φηαλ θάπνηνη
είλαη εθηφο θηεξίνπ.
Ζ ηειεδηάζθεςε έρεη απνδεηρζεί πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εηαηξία, επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο
κεγάιεο θαθνθαηξίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, φπνπ απφ ηα 800 άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο, κφλν ηα 50 κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη ζην γξαθείν. Ζ εμειηγκέλε ηερλνινγία ηνπο επηηξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ πνιινχο απνκαθξπζκέλνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα
παξαγσγηθφηεηαο.
Υψξνο
Ο λένο ρψξνο ηεο νιιαλδηθήο Microsoft έπξεπε λα
εθθξάδεη ηξεηο (3) αμίεο: επξπρσξία, δηαθάλεηα θαη
ζπλδεζηκφηεηα. Μφιηο θάπνηνο αληηθξχζεη ηνλ ρψξν,
αληηιακβάλεηαη ακέζσο ηελ αιιαγή:
Οη ππάιιεινη ππνδνρήο δελ θάζνληαη πίζσ απφ
γξαθεία, αιιά ππνδέρνληαη ηνπο πειάηεο φξζηνη ακέζσο
κφιηο εηζέιζνπλ. Ζ είζνδνο νδεγεί ζε έλαλ κεγάιν, αλνηρηφ
Δηθφλα 10: ρψξνο ζπλεξγαζίαο ABW
νιιαλδηθή Microsoft
(πεγή:
http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/pressreleas
es/NWOW.mspx#images)

ρψξν, φπνπ ην πξνζσπηθφ καδί κε ηνπο Γηεπζπληέο
εξγάδνληαη ζε θνηλά ηξαπέδηα ή θάζνληαη ζε κεγάιεο
πνιπζξφλεο κε ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο ηνπο. Καλέλαο
δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ γξαθείν, νχηε θαλ νη Γηεπζπληέο.
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ηνλ πξψην φξνθν, ν νπνίνο είλαη
θνηλφρξεζηνο θαη ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθφο
θφκβνο, ππάξρνπλ κεγάια ηξαπέδηα, γηα
απηνχο πνπ ζέινπλ λα είλαη πην θνηλσληθνί,
ελψ νη ππάιιεινη πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ πην
ζπγθεληξσκέλε

δνπιεηά,

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ, θάλνληαο θξάηεζε, ηνπο
εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ζαιάκνπο ή ηα γξαθεία
κε ηνπο

γπάιηλνπο

ηνίρνπο.

Τπάξρεη

Δηθφλα 11: ρψξνη ζπλεξγαζίαο θαη δηαιιείκαηνο ABW
νιιαλδηθή Microsoft

ε

δπλαηφηεηα πξνζσξηλνχ δηαρσξηζκνχ ησλ

(πεγή: http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/images/large/nwow_large_4.jpg)

ρψξσλ κε θνπξηίλεο γηα πην απηνζρέδηεο

ζπλαληήζεηο. Τπάξρνπλ ρψξνη γηα επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο θαη φινο ν
ρψξνο ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ππνζηεξηδφκελνο απφ ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία.
Τπάξρεη δηάρπηε ελέξγεηα, αιιά θαη βφκβνο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Οη ππφινηπνη φξνθνη θηινμελνχλ ηηο δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο θαη είλαη δηακνξθσκέλνη επίζεο κε
ηε ινγηθή ηνπ ABW. Μηα εληππσζηαθή ζθάια δηαπεξλά φινπο ηνπο νξφθνπο θαη ζπλδέεη θάζεηα ηα
ηκήκαηα. ιν ην θηήξην ινχδεηαη απφ θπζηθφ θσηηζκφ θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, δηαηίζεηαη θαθέο,
θξνχηα, ρπκνί θαη αθεςήκαηα. Τπάξρνπλ ζπξίδεο γηα πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη κηα ζεηξά θαηλνηφκσλ
ρψξσλ, φπσο ζάιακνη μεθνχξαζεο θαη ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο ζπλαληήζεσλ.
Ζ εηαηξία, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο
κε ηελ, εμεηδηθεπκέλε ζην ABW, εηαηξία
Veldohen + Company, θαζψο θαη κε
δηαθνζκεηέο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, έδσζε
κεγάιε ζεκαζία ζηελ αίζζεζε πνπ απνπλέεη
ν ρψξνο, ζπλδπάδνληαο ρξψκαηα, ζηπι
εζσηεξηθήο

δηαθφζκεζεο

θαη

ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππα πνηφηεηαο.
χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή
Δηθφλα 12: ρψξνο ζπλεξγαζίαο νκάδαο ζηελ νιιαλδηθή
Microsoft
(πεγή: http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/images/large/nwow_large_5.jpg)

ηεο νιιαλδηθήο Microsoft, Theo Rinsema,
ην θηήξην πξνζαξκφδεηαη ζην είδνο ηεο
δνπιεηάο πνπ ζέιεη ν θάζε εξγαδφκελνο ή
νκάδα θαη φρη ην αληίζεην.
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4.2.5 Απνηειέζκαηα
Ζ νιιαλδηθή Microsoft, εθαξκφδνληαο απηφλ ηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο, πέηπρε ηα εμήο:


Οη πσιήζεηο ηεο απμήζεθαλ θαηά 51%.



Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 30%, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε $644,000/ρξφλν.



Ο ζπλνιηθφο ρψξνο ησλ λέσλ γξαθείσλ είλαη κηθξφηεξνο ζε η.κ., αιιά δείρλεη κεγαιχηεξνο.



Σα παιηά γξαθεία ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν θαηά 24% ηνπ ρξφλνπ, ελψ ηα λέα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
40%, παξφιν πνπ ην πξνζσπηθφ αθηεξψλεη πνιιέο ψξεο εθηφο γξαθείνπ.



Σν λέν θηήξην είλαη πην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη εμνηθνλνκεί έμνδα ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ,
θσηηζκνχ, θ.ιπ.



Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ απμήζεθε, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο ηνπ Rotterdam.



Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ κε «θηλεηφ ζηπι εξγαζίαο» απμήζεθε απφ 70% ζε 77%.



Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη θαιχηεξα ηελ πξνζσπηθή κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή, παξφιν
πνπ θαη ζηηο δχν απμάλνπλ ζπλερψο νη απαηηήζεηο.



Ζ εηαηξία ζεσξείηαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο εξγνδφηεο ζηελ νιιαλδηθή αγνξά εξγαζίαο θαη πξνζειθχεη
αηηήζεηο ησλ πην ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ.
(Goodwin, 2010; http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/pressreleases/NWOW.mspx;
http://www.veldhoencompany.com/en/case-studies/case/98/microsoft-amsterdam-the-netherlands/;
http://www.architectural-review.com/microsoft-building-by-sevil-peach-in-schiphol-thenetherlands/8633364.article#).
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4.3 Μειέηε Πεξίπησζεο Microsoft Διιάδαο
H Microsoft Διιάο ζήκεξα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 150 εξγαδνκέλνπο ζε κφληκε βάζε
ζηελ Διιάδα θαη ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά δηεπξχλεηαη θαζεκεξηλά.
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαη απνηειεί ην
αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Σν φξακα ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη λα παξέρεη
ππνζηήξημε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα αλαθαιχπηνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ ζε
θάζε

πηπρή

ησλ

επαγγεικαηηθψλ

ηνπο

δξαζηεξηνηήησλ. Χο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
επηινγή

ησλ

αηφκσλ,

πέξαλ

ησλ

ηππηθψλ

πξνζφλησλ, ζεσξείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ
ηξφπν ζθέςεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο.
Σν κνληέιν ηνπ ABW, πνπ εθαξκφζηεθε ην
Δηθφλα 13: εμσηεξηθή φςε θηεξίνπ Microsoft Hellas

2012, αλ θαη απέρεη πνιχ απφ ηα γλσζηά ειιεληθά
εξγαζηαθά

(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsoft-hellas-introduces-new-world-of-work )

δεδνκέλα

θαη,

ελδερνκέλσο,

λα

μαθληάδεη, απνηειεί ηε 10ε εθαξκνγή ζε κηα
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα, πνπ μεθίλεζε,

φπσο πξναλαθέξζεθε, ην 2008, απφ ηε Microsoft ζηελ Οιιαλδία. Ζ Microsoft Hellas βξαβεχζεθε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2013 κε ην πξψην βξαβείν ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ησλ αξηζκφ
ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο, απφ ην Great Place to Work® Institute, γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά
(http://www.greatplacetowork.gr/publications-and-events/blogs-and-news/631-best-workplaces-2013-).

4.3.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο
Ζ ειιεληθή Microsoft, φπσο θαη ε νιιαλδηθή, κέζσ ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ησλ
ππαιιήισλ ηεο, βάζεη ηεο νπνίαο ε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο θαηαηάρζεθε
ζηηο θαηεγνξίεο κε ηνλ ρακειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, δηαπίζησζε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ εζηθνχ
ησλ αλζξψπσλ ηεο, αιιά θαη ηελ παξάιιειε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο
νηθνλνκηθά επνρέο.
Δπηπξνζζέησο, παξαηεξήζεθε, κεηά απφ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ
ρξφλνπ πνπ πεξλνχλ νη ππάιιεινη ζηα γξαθεία ηνπο, φηη κφλν ην 50% ρξεζηκνπνηείηαη, ελψ ην ππφινηπν
παξακέλεη αλαμηνπνίεην. Σαπηφρξνλα, ππήξρε έιιεηςε αξθεηψλ αηζνπζψλ ζπλαληήζεσλ κε πειάηεο θαη
ζπλεξγάηεο.
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4.3.2 ηφρνη
πλεπψο, νη ζηφρνη πνπ επηζπκνχζε ε ειιεληθή Microsoft λα επηηχρεη ήηαλ:


ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ε βειηίσζε ηεο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, κέζσ παξνρήο επειημίαο ζηηο εξγαζίεο



ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο



ε κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα («carbon footprint») θάζε εξγαδνκέλνπ θαηά
25% (απφ ηε κείσζε ησλ ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζην
εζσηεξηθφ) θαη ε κείσζε θαηαλάισζεο ραξηηνχ, θαηά 15%, εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ (3) εηψλ



ε κεηαηξνπή ηνπ θηεξίνπ απφ έλαλ ρψξν κφλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε έλαλ ρψξν ζπλάληεζεο κε
πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, ην νπνίν ζα εληζρχεη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο εηαηξίαο.

4.3.3 Τινπνίεζε/Πξνζέγγηζε
Ζ πινπνίεζε ηεο κεηάβαζεο ζηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο, βαζίζηεθε ζην φξακα ηνπ Bill Gates,
ζχκθσλα κε ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο δελ παίδνπλ πιένλ ξφιν ζηε
δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εξγαζία, θαζψο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα
είλαη πξνζβάζηκα 24 ψξεο / ηελ εκέξα, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή.
Ζ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
θαζεκεξηλψο, απνηέιεζαλ ηα ζεκεία – θιεηδηά γηα ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ.
Κπξίαξρν ξφιν ζηελ πηνζέηεζε θαη δηεπθφιπλζε εθαξκνγήο ηνπ λένπ κνληέινπ έπαημαλ: i) ε
πξσηνβνπιία απφ ηε Γηνίθεζε, ii) ην παξάδεηγκα πξνο κίκεζε («lead by example»), πνπ είραλ απφ ηηο
ππφινηπεο έδξεο ηεο πνιπεζληθήο Microsoft θαη iii) ε απνδνρή απφ φιε ηε δηνηθεηηθή νκάδα.
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ήηαλ ν πξψηνο πνπ έδσζε ην παξάδεηγκα, εγθαηαιείπνληαο ην πξνζσπηθφ
ηνπ γξαθείν θαη αθνινπζήζεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο Γηεπζπληέο. Έρνληαο πίζηε θαη δείρλνληαο
εκπηζηνζχλε ζην φξακα ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, ε πξνζαξκνγή ζηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο θαη ν
απνρσξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ γξαθείσλ, ζπξηαξηψλ θαη αληηθεηκέλσλ έγηλε ζρεηηθά εχθνια θαη ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, δεκηνχξγεζε ηελ
αίζζεζε ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ, βειηησκέλνπ ρψξνπ εξγαζίαο, πνπ ζα
απέθεξε νθέιε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ εηαηξία. Οη εξγαδφκελνη ζπκκεηείραλ ζηελ επηινγή
θάπνησλ επίπισλ, δειψλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπο, κέζσ ςεθνθνξίαο, γηα ηνλ ηχπν, ηα ρξψκαηα, θ.ι.π.
θαη πήξαλ κέξνο ζε εξγαζηήξηα, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε πεξηζζφηεξσλ απφ εθαηφ
(100) ηδεψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ λέσλ γξαθείσλ. Δπηπξνζζέησο, νη εξγαδφκελνη ιάκβαλαλ
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ηαθηηθά ελεκεξσηηθά δειηία («newsletters»), ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ηηο εμειίμεηο θαη ηα επφκελα
ζηάδηα, θαηά ηε δηάξθεηα αλαθαίληζεο ηνπ θηεξίνπ.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ, φπνπ νη εξγαδφκελνη έπξεπε λα
ζπγθεληξσζνχλ ζε έλαλ φξνθν, εληζρχζεθε αθελφο ε ζπλεξγαζία, αιιά ηαπηφρξνλα πξνέθπςαλ
πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζπγθέληξσζεο, εμαηηίαο ηνπ ζνξχβνπ. Καηά ην ρξνληθφ απηφ
δηάζηεκα, νη εξγαδφκελνη ελζαξξχλνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν λα δνπιεχνπλ απφ ην ζπίηη.

4.3.4 Δθαξκνγή
H εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξφπνπ εξγαζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζην ABW, επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ειιεληθήο Microsoft, ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ (3) ππιψλσλ / αμφλσλ, φπσο απηνί
αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 2 ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Δπηζθφπεζεο, σο εμήο:
Άλζξσπνη
ζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο, δφζεθε έκθαζε ζηελ επειημία ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.
Γηα ηε Microsoft Διιάο δελ παίδεη ξφιν ε θπζηθή παξνπζία, ε ψξα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο απφ ηα
γξαθεία, αιιά ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη ν θάζε ππάιιεινο.
ηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν θάζε εξγαδφκελνο αλαιακβάλεη θαη δεζκεχεηαη λα επηηχρεη
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ
θαη ζχκθσλα κε απηνχο, γίλεηαη ε αμηνιφγεζή ηνπ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ Γηεπζπληή
ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο Γηεπζπληέο, νη νπνίνη αμηνινγνχληαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ
παξάγνπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο.
Ζ επειημία θαη απηνλνκία, πνπ παξέρεη ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο, ζρεηηθά ηελ πινπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν κε ηελ
χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο φηη, ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, αθφκε θαη φηαλ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξίαο.
Ζ εηαηξία ζεσξεί φηη, ε εμεηδίθεπζε πνπ απνθηνχλ ζήκεξα νη εξγαδφκελνη, σο απνηέιεζκα ησλ
ζπλερψλ εμειίμεσλ, ηνπο θαζηζηά απαξαίηεηνπο ζηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη γηα ην
ιφγν απηφ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε («empowerment») ησλ ππαιιήισλ, κε ζθνπφ λα
θαηαζηεί δπλαηή ε επηηπρία ηεο πινπνίεζεο ηνπ λένπ εξγαζηαθνχ κνληέινπ. Ζ εηαηξία πηζηεχεη φηη, ε
επνρή, πνπ νη Γηεπζπληέο γλψξηδαλ ηα πάληα θαη είραλ ηηο ιχζεηο γηα θάζε πξφβιεκα, έρεη παξέιζεη θαη
ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα.
Γηα λα γίλεη εθηθηή ε κεηάβαζε, φινη νη εξγαδφκελνη πήγαλ έλα βήκα πίζσ θαη μαλαζθέθηεθαλ ηη
θάλνπλ κέζα ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη θαη θέξλνπλ εηο πέξαο ηηο
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ππνρξεψζεηο ηνπο. Βιέπνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πιένλ, κέζα απφ ην πξίζκα ηεο λέαο ςεθηαθήο
επνρήο, βξήθαλ λέεο κεζφδνπο γηα λα ηηο πινπνηήζνπλ. Οη εξγαδφκελνη, ινηπφλ, αλαξσηήζεθαλ ηη
αθξηβψο θάλνπλ φιε ηελ εκέξα θαη, κέζσ θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ φπσο: ζπλαληήζεηο, αληαιιαγή
ηδεψλ («brainstorming»), απηνζπγθέληξσζε, δηάιεηκκα, ζπλνκηιία κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο,
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο, θ.ά., θαηέιεμαλ ζε επηά (7) βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη
νπνίεο είλαη θνηλέο γηα φινπο.
Σερλνινγία
Οη πξνεγκέλεο ΣΠΔ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην λέν, βαζηζκέλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο,
κνληέιν εξγαζίαο ηεο ειιεληθήο Microsoft. Γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζή ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε
ηερλνινγηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ελ θηλήζεη, εληφο ηνπ θηεξίνπ, αιιά θαη καθξηά απφ
απηφ.
Δπάλσ ζηα γξαθεία, δελ ππάξρνπλ ζπζθεπέο ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ θαη αλη‟ απηψλ, κέζσ ηεο
ηερλνινγίαο ηνπ Enterprise Voice, νη εξγαδφκελνη δέρνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ηειεθσληθέο ηνπο
θιήζεηο, απεπζείαο απφ ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο ηνπο.
Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Lync είλαη επίζεο δπλαηή, ε επηθνηλσλία κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ,
ηειεθσλεκάησλ, βηληενθιήζεσλ, ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ,
δηακνηξαζκνχ ηεο νζφλεο, ησλ παξνπζηάζεσλ, θ.ιπ. αλά πάζα ζηηγκή.
Ζ χπαξμε αζχξκαηεο δηθηχσζεο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε πςειέο ηαρχηεηεο, θαζψο θαη ην cloud
computing, ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη ζπλεπψο, ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε φισλ ησλ ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ, κε ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο, ζπληειεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ε
Microsoft

Διιάο

ζπλεξγάζηεθε

κε

ηελ

εηαηξία

νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ Telmaco Α.Δ., ε νπνία
πξνκήζεπζε, εγθαηέζηεζε θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ εηθφλαο, ήρνπ θαη απηνκαηηζκνχ,
ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ, νη
πεξηζζφηεξνη,

εθ

ησλ

νπνίσλ,

είλαη

αίζνπζεο

κεγαιχηεξσλ

αηζνπζψλ

ζπζθέςεσλ θαη ζπλεξγαζίαο.
ηηο

εηζφδνπο

ησλ

Δηθφλα 14: πίλαθαο θξάηεζεο ρψξσλ
ζηελ ειιεληθή Microsoft

ηνπνζεηήζεθαλ νζφλεο αθήο ηνπ Cue Reservation

(πεγή: http://www.telmaco.gr/)

System, νη νπνίεο ελεκεξψλνπλ γηα ην πξφγξακκα πνπ
έρεη θξαηεζεί, κέζσ ηνπ Microsoft Exchange.
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Μέζσ ηεο νζφλεο αθήο, ε θάζε θξάηεζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα δεκηνπξγεζεί κία
θαηλνχξηα. ηηο πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο ππάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, κε αζχξκαηεο θαη
ελζχξκαηεο νζφλεο, πιεθηξνιφγηα ή απιά θνπκπηά επηινγήο. ην ηζφγεην, ζην ακθηζέαηξν “The Stage”,
ππάξρεη εθηελέο νπηηθναθνπζηηθφ ζχζηεκα, κε θεληξηθή πξνβνιή ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ, πνιιαπιέο
νζφλεο LCD, ερεηηθφ ζχζηεκα, κίθηεο εηθφλαο θαη ήρνπ, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θαη άιια.
ινο απηφο ν νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο ζηεξίδεη ηηο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, πνπ εμππεξεηνχλ
θαζεκεξηλά, ηφζν ην πξνζσπηθφ ηεο ειιεληθήο Microsoft, φζν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη παξάιιεια,
εμαζθαιίδεη, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, απνηέιεζκα ήρνπ θαη εηθφλαο, γηα φιεο ηηο παξνπζηάζεηο θαη
δηαδξαζηηθέο εθδειψζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θηήξην (http://www.telmaco.gr/el/εηαηξεία/δειηηαηππνπ/2012/196-ε-telmaco-ζην-new-world-of-work-ηεο-microsoft-ειιάο.html).
Υψξνο
Με ηελ πξψηε καηηά, φηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη
ζηνπο αλαθαηληζκέλνπο ρψξνπο ηεο ειιεληθήο Microsoft,
αληηιακβάλεηαη ηνλ αέξα ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαλέσζεο.
Σν θηήξην ηεο ειιεληθήο Microsoft αλαθαηαζθεπάζηεθε
πιήξσο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο λέεο απαηηήζεηο. Ο
ζηφρνο ήηαλ ηα λέα γξαθεία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο
Δηθφλα 15: ελεκέξσζε δηάηαμεο ρψξσλ αλά ηνπο
νξφθνπο ζηελ Microsoft Hellas
(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsoft-hellasintroduces-new-world-of-work)

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη ην αληίζεην.
Οη

λένη

ρψξνη,

απνθιεηζηηθά

ζρεδηάζηεθαλ

βάζεη

ησλ

απφ

επηά

αξρηηέθηνλα,
(7)

βαζηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο, φπσο πξναλαθέξζεθε,
θαηέιεμαλ φηη, εθηεινχλ θαζεκεξηλά, παξαβιέπνληαο
νπνηνλδήπνηε άιινλ θαλφλα. Γηακνξθψζεθαλ έηζη, νη
θαηάιιεινη

ρψξνη,

πνπ

ππνζηεξίδνπλ

απηέο

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή εθαξκφζηεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ
ABW.
Σν πιήζνο ησλ γξαθείσλ κεηψζεθε θαηά 50% θαη
Δηθφλα 16: ρψξνο ζπλεξγαζίαο Microsoft
Hellas
(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsofthellas-introduces-new-world-of-work)

θαηαζθεπάζηεθαλ πνιιέο αίζνπζεο ζπλαληήζεσλ. Δπίζεο,
δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ζπζηεγαζηεί, ζην αλαθαηληζκέλν
θηήξην, ην Κέληξν Καηλνηνκίαο ηεο εηαηξίαο, γηα ην νπνίν,
κέρξη ηφηε, κηζζσλφηαλ μερσξηζηφο ρψξνο.
ην λέν θηήξην, θαλέλαο πηα δελ έρεη ην δηθφ

γξαθείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηνίθεζεο, εμαηξέζεη ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ.
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ηελ είζνδν ηνπ θάζε νξφθνπ ππάξρνπλ ζπξίδεο, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηηο πξνζσπηθέο
ζπξηαξηέξεο θαη απνηεινχλ ην κνλαδηθφ κέξνο απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ
ππαιιήισλ.
Σα έπηπια πνπ επηιέρζεθαλ είλαη αζπλήζηζηα γηα εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν
ζπίηη ή μελνδνρείν, έρνπλ έληνλα ρξψκαηα, κνληέξλα ζρέδηα θαη πξνζθέξνπλ άλεζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα.
Ο ζηφρνο ήηαλ νη εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη ηφζν άλεηα φζν ζην ζπίηη ηνπο θαη λα βειηηψλεηαη
θαζεκεξηλά ε δηάζεζή ηνπο.

Δηθφλα 17: ρψξνο ζπλεξγαζίαο Microsoft Hellas

Δηθφλα 18: ρψξνο ζπλεξγαζίαο Microsoft Hellas

(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsoft-hellasintroduces-new-world-of-work)

(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsoft-hellasintroduces-new-world-of-work)

Δηθφλα 19: ρψξνο ζπλεξγαζίαο Microsoft Hellas

Δηθφλα 20: ρψξνο ζπλεξγαζίαο Microsoft Hellas

(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsoft-hellasintroduces-new-world-of-work)

(πεγή: http://www.itech4u.gr/news/news-feed/item/2882-microsoft-hellasintroduces-new-world-of-work)
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4.3.5 Απνηειέζκαηα
Ζ ειιεληθή Microsoft, εθαξκφδνληαο απηφλ ηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο, πέηπρε ηα εμήο:


Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε, ηφζν απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φζν θαη απφ ηε
βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο ηνπο δσήο, βάζεη ηεο
πξφζθαηεο εηήζηαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο, πνπ δηελήξγεζε ε εηαηξία, ζπγθξηηηθά κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, παξά ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ εξγαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο
αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.



Μεηψζεθε ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, κέζσ ηεο κείσζεο θαηά 30% ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ Κέληξνπ Καηλνηνκίαο, ζην
λέν θηήξην ηεο εηαηξίαο.



Μεηψζεθε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά 20%, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο
θίλεζεο, θαζψο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ LED. Δπηπξνζζέησο, ε απηνλνκία ζέξκαλζεο /
ςχμεο ζε θάζε ρψξν, νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.



Σν θηήξην κεηαηξάπεθε ζε ρψξν ζπλάληεζεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο θαη δελ απνηειεί
πιένλ, κφλν ρψξν γξαθείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο.

(http://www.hrpro.gr/?pid=9&arID=3235&la=1;
offices.html)

http://news.pathfinder.gr/periscopio/new-msoft-
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5 Απνηειέζκαηα χγθξηζεο Μειεηψλ Πεξίπησζεο
Λφγσ ηνπ φηη, ε εηαηξία Microsoft είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξία, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ
θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ελδερνκέλσο λα ζεσξείηαη ζρεηηθά
εχθνιν, γηα ηηο εηαηξίεο απηνχ ηνπ θιάδνπ λα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζε ηέηνηνπ ηχπνπ αιιαγέο ζηνπο
εξγαζηαθνχο ηνπο ρψξνπο, ιφγσ ηεο επρέξεηαο πινπνίεζήο ηνπο, κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο ηερλνινγηθψλ –
πιεξνθνξηαθψλ ιχζεσλ. Χζηφζν, γηα ηε Microsoft, ην γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ ε κφλε θηλεηήξηα δχλακε,
αιιά ε ηδέα ηεο κεηάβαζεο πξνο έλαλ λέν, πην επέιηθην, ηξφπν εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθε πεξηζζφηεξν
απφ ηελ επηζπκία πηνζέηεζεο κηαο θηινζνθίαο, ε νπνία λα ηαηξηάδεη ζηηο λέεο εξγαζηαθέο αλάγθεο ηεο
ςεθηαθήο, αιιά θαη παξάιιεια, νηθνλνκηθά θξίζηκεο επνρήο.
πγθξίλνληαο ηηο παξαπάλσ δχν (2) κειέηεο πεξίπησζεο, δηαθαίλνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα:
Σα θνηλά ζηνηρεία:


Αθνινπζήζεθε ην φξακα ηνπ Ηδξπηή θαη Πξνέδξνπ ηεο εηαηξίαο.



Κπξίαξρν ξφιν έπαημε ε απνδνρή πηνζέηεζεο ηνπ λένπ ηξφπνπ εξγαζίαο απφ ηε Γηεχζπλζε θαη ν
ζσζηφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο.



Δπηπξνζζέησο, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ε απφθαζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη δηάρπζεο ηεο αιιαγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο.



Σα θχξηα πξνβιήκαηα, πνπ έπξεπε λα επηιπζνχλ, ήηαλ αθελφο ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
ππαιιήισλ ηεο θαη αθεηέξνπ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κέζσ αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο.



Ο εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ζηεξίρζεθε ζε έξεπλεο θαη κεηξήζεηο.



Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ιχζεο, δηελεξγήζεθε θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ εξγαζίαο.



Σεξήζεθε ε θηινζνθία ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηξηψλ (3) ππιψλσλ «Άλζξσπνη - Σερλνινγία - Υψξνο».



Αλαπηχρζεθε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφο.



Γελ ππήξμαλ ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ.



Οη εξγαδφκελνη έπξεπε λα ζπλεζίζνπλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο.



Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επειημία ηνπ σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην
απνηέιεζκα, παξά ζηε θπζηθή παξνπζία.



Αλαθαηαζθεπάζηεθαλ νη ρψξνη, κε ηε βνήζεηα αξρηηεθηφλσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ.



Υξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ηα ίδηα εξγαιεία πιεξνθνξηθήο.



Ζ Σειεξγαζία ζεσξείηαη δεδνκέλε.



Ζ εηαηξία ζεσξείηαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο εξγνδφηεο ζηελ εθάζηνηε εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο θαη
πξνζειθχεη αηηήζεηο ησλ πην ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ.



Αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηεο θάζε έδξαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο, νη ζηφρνη
επηηεχρζεθαλ θαη απέθεξαλ παξφκνηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα.
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Σα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία:


ηελ Οιιαλδία, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ζπλεξγαζία κε ηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξία ζην ABW
«Veldhoen + Company», θαζψο θαη κε ηε ρνιή Γηνίθεζεο ηνπ Rotterdam ηνπ Erasmus University.



ηελ Οιιαλδία, ππήξρε εκπεηξία απφ παξαδείγκαηα θαη ζε άιινπο θιάδνπο, ελψ ζηελ Διιάδα
αθνινπζήζεθαλ επηηπρεκέλα κνληέια απφ ηελ ίδηα εηαηξία (10ε εθαξκνγή εηαηξίαο) θαη απνηειεί ηελ
πξψηε (1ε) εθαξκνγή γηα ηε ρψξα.



ηελ Διιάδα, ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο νιιαλδηθήο έδξαο, κε
ζπλέπεηα:



-

ν ρξφλνο κεηάβαζεο ζην λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ λα είλαη ζπληνκφηεξνο

-

ε πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη επθνιφηεξε

-

ηα απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα θαλνχλ πην γξήγνξα.

ηελ Διιάδα, ηα ηκήκαηα ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δηαηήξεζαλ ηα δηαθξηηά
ηνπο γξαθεία.



ηελ έδξα ηεο Διιάδαο, ηέζεθαλ κεξηθνί επηπξφζζεηνη επηκέξνπο ζηφρνη, άιινη πην άκεζνη θαη άιινη
πην κεζνπξφζεζκνη, ζπγθξηηηθά κε ηελ Οιιαλδία.



Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έρεη πιήμεη πεξηζζφηεξν ηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηελ Οιιαλδία,
νδήγεζε ηελ ειιεληθή Microsoft λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ, ζηελ παξνρή επειημίαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξίαο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ δχν (2)

κειεηψλ πεξίπησζεο, βάζεη ησλ θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεκεία ζχγθιηζεο
θαη απφθιηζεο κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ην πνπ δφζεθε έκθαζε:
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Κξηηήξηα

Πίλαθαο 10: Απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ δχν (2) κειεηψλ πεξίπησζεο
Οιιαλδηθή Microsoft
Διιεληθή Microsoft

Πξφβιεκα

ζεκεία ζχγθιηζεο
1. επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο εξγαδνκέλσλ
2. ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζεκεία απφθιηζεο
1. κείσζε ησλ εμφδσλ

ηφρνη

ζεκεία ζχγθιηζεο
1. αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη δσηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ
2. βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο
ζεκεία απφθιηζεο
1. βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο

1. παξνρή επειημίαο ζηηο εξγαζίεο

2. αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο

2. κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
3. κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα

(«carbon

footprint»)

θάζε

εξγαδνκέλνπ θαηά 25%
4. κείσζε θαηαλάισζεο ραξηηνχ, θαηά 15%,
εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ (3) εηψλ
5. κεηαηξνπή ηνπ θηεξίνπ ζε ρψξν ζπλάληεζεο
κε πειάηεο & ζπλεξγάηεο
6. ελίζρπζε εμσζηξέθεηαο
ηξαηεγηθή

ζεκεία ζχγθιηζεο
1. αθνινπζήζεθε ην φξακα ηνπ Ηδξπηή θαη Πξνέδξνπ ηεο εηαηξίαο
2. πηνζέηεζε ηνπ λένπ ηξφπνπ εξγαζίαο απφ ηε Γηεχζπλζε θαη ζσζηφο ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο
3. ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη
δηάρπζεο ηεο αιιαγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο
4. εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ, βάζεη εξεπλψλ θαη κεηξήζεσλ
5. θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ εξγαζίαο
6. θηινζνθία ζπλδπαζκνχ ηξηψλ (3) ππιψλσλ: «άλζξσπνη, ηερλνινγία θαη ρψξνο»
7. ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφο
8. ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο
9. Σειεξγαζία
10. επειημία
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ζεκεία απφθιηζεο
1. 1ε εθαξκνγή ζηελ εηαηξία

1. 1ε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα

2. παξαδείγκαηα απφ άιιεο εηαηξίεο

2. lead by example (10ε εθαξκνγή ζηελ

/ θιάδνπο ζηε ρψξα

εηαηξία)

3. ζπλεξγαζία κε ηελ εμεηδηθεπκέλε

3. ζπληνκφηεξνο

εηαηξία ζην ABW «Veldhoen +

ρξφλνο

κεηάβαζεο

ρξφλνο)
4. ηα

Company»
4. ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή

ηκήκαηα

ηνπ

Λνγηζηεξίνπ

δηαθξηηά ηνπο γξαθεία

Erasmus University
5. ρξφλνο κεηάβαζεο (3 ρξφληα)
Απνηειέζκαηα

ζεκεία ζχγθιηζεο
1. αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
2. βειηίσζε ηζνξξνπίαο επαγγεικαηηθήο / πξνζσπηθήο δσήο
3. δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ
4. κείσζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 30%
5. νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε γξαθείσλ
6. κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 20%
7. Great Place to Work
ζεκεία απφθιηζεο
1. αχμεζε πσιήζεσλ 51%
%

θαη

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δηαηήξεζαλ ηα

Γηνίθεζεο ηνπ Rotterdam ηνπ

2. αχμεζε

(1

1. ελίζρπζε εμσζηξέθεηαο εηαηξίαο

ππαιιήισλ

κε

«θηλεηφ ζηπι εξγαζίαο» απφ
70% ζε 77%
(πεγέο: Drennan, 1998; Goodwin, 2010;
http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/pressreleases/NWOW.mspx;
http://www.veldhoencompany.com/en/case-studies/case/98/microsoft-amsterdam-the-netherlands/;
http://www.architectural-review.com/microsoft-building-by-sevil-peach-in-schiphol-thenetherlands/8633364.article#;
http://news.pathfinder.gr/periscopio/new-msoft-offices.html;
http://www.hrpro.gr/?pid=9&arID=3235&la=1).
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6 Δπίινγνο
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ηάζεσλ πνπ
δηακνξθψλνληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηεο Σειεξγαζίαο θαη ηνπ ABW, ιφγσ ηεο εμέιημεο ζηηο
ΣΠΔ. Μέζσ ηεο ζχγθξηζεο δχν (2) κειεηψλ πεξίπησζεο, ζε δηαθνξεηηθέο έδξεο ηεο ίδηαο πνιπεζληθήο
εηαηξίαο, ηεο Microsoft, πξνέθπςε φηη, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απνηεινχζαλ
θνηλέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ πηνζέηεζε επέιηθησλ θαη πξσηνπνξηαθψλ ηξφπσλ
εξγαζίαο θαη θαηέιεμαλ ζε επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, απνηειψληαο
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη γηα άιιεο επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ ή δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ.
Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν θαηαιήγεη ε εξγαζία, είλαη φηη, ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή,
θαζψο νη επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ν ηξφπνο δσήο αιιάδνπλ ζπλερψο, ε κεηάβαζε ζε λέα
κνληέια εξγαζίαο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ επειημία θαη ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο
ηερλνινγίαο, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ην δπλακηθφ ησλ αλζξψπσλ, θαζίζηαηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ,
απαξαίηεηε θαη απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε.

6.1 χλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα
Οη ζχγρξνλεο ΣΠΔ νινέλα εμειίζζνληαη θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο, ζρεδφλ,
απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Μηα λέα έλλνηα ηεο «παξνπζίαο», ε δηαξθήο «ςεθηαθή παξνπζία»,
απνηειεί, πιένλ, γεγνλφο ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν εξγαζίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηξίπηπρν «άλζξσπνη,
ηερλνινγία θαη ρψξνο», ζπλζέηνπλ έλα λέν κνληέιν εξγαζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά.
Σαπηφρξνλα, φιν θαη πεξηζζφηεξν, νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη
πξνζσπηθήο δσήο ηείλνπλ λα γίλνπλ ιηγφηεξν επδηάθξηηεο. Οη άλζξσπνη δείρλνπλ θαη είλαη πεξηζζφηεξν
απαζρνιεκέλνη απφ πνηέ θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζσπηθψλ δεζκεχζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ
απαηηήζεσλ απνηειεί θαζεκεξηλφ αγψλα.
Ζ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο θαη
απφ ηε θπζηθή παξνπζία ζην γξαθείν ζην απνηέιεζκα, θαζψο επίζεο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ
εξγαδνκέλσλ λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο, δίλνληάο ηνπο
ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηα εηθνληθή παξνπζία κε ηε ρξήζε έμππλσλ ηερλνινγηψλ, ελζαξξχλεη έλαλ
«θηιηθφ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηελ νηθνγέλεηα» ρψξν εξγαζίαο θαη απμάλεη ηε παξαγσγηθφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ.
Δλ ησ κεηαμχ, κηα λέα γεληά, λέσλ ειηθηαθά εξγαδνκέλσλ, κε δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη αμίεο έρεη
εηζέιζεη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Δίλαη ε «Γεληά Τ», ε νπνία είλαη ζπλήζσο άλεηε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα νπνία απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ηνπο, απφ κηθξή
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ειηθία. Δίλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα δηαρσξίζνπλ ηε δσή ηνπο ζε ψξεο εξγαζίαο θαη μεθνχξαζεο θαη
νη ζπκπεξηθνξέο απηέο εμαπιψλνληαη ζε φιεο ηηο γεληέο, θαζψο νη άλζξσπνη γίλνληαη φιν θαη πην
εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπο δηάθνξνπο λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο,
κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.
Δληχπσζε επίζεο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα εθήβσλ, 15 – 17
ρξνλψλ, ηεο επφκελεο γεληάο, ε νπνία, παξφιν πνπ ηππηθά δελ έρεη κπεη ζην ρψξν εξγαζίαο, νπζηαζηηθά
ηνλ έρεη ήδε θαηαθηήζεη, κε ηε δηνξαηηθφηεηα πνπ ηε δηαθξίλεη θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ
ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, αλαθέξνληαο σο πξφζθαην παξάδεηγκα ηνλ 17ρξνλν Βξεηαλφ – Απζηξαιφ
καζεηή Nick D‟Aloisio, ν νπνίνο, ηνλ Μάξηην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πνχιεζε ζηε Yahoo, έλαληη 30
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ην φλνκα «Summly», ε νπνία θηιηξάξεη θαη ζπλνςίδεη ηηο
θπξηφηεξεο εηδήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε, ζε 400 ραξαθηήξεο, απφ ηα δηαδηθηπαθά κέζα ηα νπνία
έρεη επηιέμεη.
Δλ φςεη φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή αβεβαηφηεηαο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, ηεο αξγήο νηθνλνκίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή αλεξγία, αιιά θαη ηεο πίεζεο γηα
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο γλψζεο, ε πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
νξγαληζκνχο έγθεηηαη, αθελφο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ψζηε λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπο λα είλαη ηφζν παξαγσγηθνί, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ εξγαζία, φπσο είλαη
ζην ζπίηη θαη αθεηέξνπ, ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε αλζξψπσλ απφ φιεο ηηο γεληέο θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε έμππλν ηξφπν. Οη
επηρεηξήζεηο, πνπ πξνζαξκφδνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο κνληέια, ηελ ππνδνκή θαη ηελ θνπιηνχξα,
αλαδηακνξθψλνληαο θαηάιιεια ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίεο θαη δηεπθνιχλνληαο
ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, κέζσ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, είλαη
πηζαλφηεξν λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο. Σν
ινγηζκηθφ, πιένλ, ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν θαη φρη ην αληίζεην.
Γελ ππάξρεη κηα ιχζε πνπ λα ηαηξηάδεη ζε φινπο. Ο θάζε νξγαληζκφο, κηθξφο ή κεγάινο, ηφζν
ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αλαιφγσο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα αλαιχζεη
πξνζεθηηθά ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηξφπν εξγαζίαο, ψζηε, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηελ αλάιπζε
θφζηνπο / νθέινπο, ηνλ απαξαίηεην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ, λα
απνθαζίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κεηάβαζεο ζε έλαλ λέν ηξφπν εξγαζίαο, επηιέγνληαο λα πηνζεηήζεη ηα
ζηνηρεία, πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, ζπλζέηνληαο έηζη ην δηθφ ηνπ λέν εξγαζηαθφ κνληέιν, κε βάζε φζα
πξναλαθέξζεθαλ. Ζ «επειημία», κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, απνηειεί ηελ ιέμε – θιεηδί.
ε θάζε πεξίπησζε, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη ηξεηο (3) άμνλεο: «άλζξσπνη, ηερλνινγία, ρψξνο».
Κνηλφ ζεκείν θαη ζηα δχν κνληέια εξγαζίαο, ηελ Σειεξγαζία θαη ην ABW, απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δχν έλλνηεο «άλζξσπνη» θαη «ηερλνινγία», ελψ αληίζεηα, ε έλλνηα «ρψξνο»
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πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαζέλα απφ απηά. ηελ Σειεξγαζία, ν «ρψξνο» ελλνείηαη φηη πθίζηαηαη
εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζην ABW, ν «ρψξνο» επαλεθηηκάηαη, πξνθεηκέλνπ
αθελφο λα αμηνπνηεζνχλ ηα αρξεζηκνπνίεηα γξαθεία θαη αθεηέξνπ λα γίλεη ζρεδηαζηηθά πην ελδηαθέξσλ
θαη ιεηηνπξγηθφο, ψζηε λα πξνζθέξεη άλεζε, επειημία θαη βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ
ζα επηιέγεηαη ή ζα είλαη απαξαίηεην, θπξίσο γηα ιφγνπο ζπλεξγαζίαο, ε εξγαζία λα εθηειείηαη εληφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
Χζηφζν, ε Σειεξγαζία ζπλδπάδεηαη κε ην ABW θαη επίζεο, δηαθαίλεηαη φηη, ζηελ άηππε ή πην
ζεζκνζεηεκέλε κνξθή ηεο, ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλε, ιφγσ ρξήζεο ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ
επηηεπγκάησλ, πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη επηρεηξήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη, θαζψο θαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ λέν, πξσηνπφξν, ηξφπν εξγαζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο,
ην ABW, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ειπηδνθφξνο, φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θεξδίδνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο.
Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, αλαδεηθλχνληαη νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο νη λέεο
ηερλνινγίεο ζπληεινχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο ςεθηαθήο
νηθνλνκίαο θαη ζπλεπψο, επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, επαιεζεχνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη
επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε εξγαζίαο, δειαδή φηη, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δεκηνπξγεί λέα εξγαζηαθά κνληέια,
κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, δίλεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
απμάλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξάιιεια κεηψλεη ην θφζηνο, ηφζν γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.

6.2 Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Χο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη, ε ηάζε ηνπ ABW είλαη
ζρεηηθά πξφζθαηε ζηνλ δηεζλή ρψξν - θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηνλ ειιεληθφ - θαη ε ειιεληθή Microsoft
απνηειεί ηε κνλαδηθή εηαηξία, ε πεξίπησζε ηεο νπνίαο κπνξνχζε λα κειεηεζεί ζπγθξηηηθά, έρνληαο
μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λένπ κνληέινπ εξγαζίαο, ζρεδφλ πξηλ απφ έλα (1) έηνο κφλν.
πλεπψο, είλαη πάξα πνιχ λσξίο αθφκε, γηα λα κπνξέζνπλ λα γεληθεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο.

6.3 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο
Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ αθελφο ηεο λεφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ABW θαη
αθεηέξνπ ησλ δηαξθψλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ππάξρεη επξχ πεδίν γηα κειινληηθέο έξεπλεο. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, ζα παξνπζίαδε ε δηεξεχλεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο θαη ησλ δχν (2) θαηλνκέλσλ, ηεο
Σειεξγαζίαο θαη ηνπ ABW, ησλ ηξφπσλ πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ζε άιινπο θιάδνπο, θαζψο θαη ηα
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απνηειέζκαηα πνπ ζα επηηεπρζνχλ, ηα επφκελα ρξφληα, ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο, κέζσ εμέηαζεο
δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ πεξίπησζεο ή δηεμαγσγήο εξεπλψλ πεδίνπ.
Καζψο, νη ΣΠΔ ζα εμειίζζνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ζα ήηαλ ρξήζηκν, λα ππάξρεη
εγξήγνξζε σο πξνο ηελ έγθαηξε αληίιεςε εκθάληζεο λέσλ ηάζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη
ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε κειέηε ησλ νπνίσλ ζα βνεζνχζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο
γεληθφηεξεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ζπκβάιιεη ε πξνεγκέλε ηερλνινγία.
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Παξάξηεκα Α
ΤΜΦΧΝΗΑ-ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ
1. ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
ην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θάιεζε ηνπο
θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ζπκθσλίεο πνπ ζα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ γηα επέιηθηε εξγαζία, κε ζηφρν νη επηρεηξήζεηο λα
θαηαζηνχλ παξαγσγηθέο θαη αληαγσληζηηθέο θαη λα επηηεπρζεί ε αλαγθαία ηζνξξνπία κεηαμχ επειημίαο
θαη αζθάιεηαο.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζήο ηεο θαηά ην δεχηεξν ζηάδην κε ηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θάιεζε ηνπο
θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Σειεξγαζία. ηηο 20 επηεκβξίνπ 2001,
ε ETUC (θαη ε επηηξνπή-ζχλδεζκνο EUROCADRES/CEC), ε UNICE/UEAPME θαη ην CEEP15
αλαθνίλσζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζηφρν κία ζπκθσλία πξνο
πινπνίεζε απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ζηα Κξάηε Μέιε θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ. Μέζσ απηψλ, επηζπκνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κεηάβαζεο ζε κία νηθνλνκία
θαη θνηλσλία ηεο γλψζεο, φπσο απηή είρε ζπκθσλεζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο.
Ζ Σειεξγαζία θαιχπηεη έλα επξχ θαη ξαγδαίσο εμειηζζφκελν θάζκα ζπλζεθψλ θαη πξαθηηθψλ. Γηα ην
ιφγν απηφ, νη θνηλσληθνί εηαίξνη επέιεμαλ έλαλ νξηζκφ ηεο Σειεξγαζίαο ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ θάιπςε
δηαθφξσλ κνξθψλ Σειεξγαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζε ηαθηηθή βάζε.
Οη θνηλσληθνί εηαίξνη ζεσξνχλ φηη ε Σειεξγαζία είλαη ηφζν έλαο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο θαη νη
δεκφζηνη νξγαληζκνί λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, φζν θαη έλαο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ
νη εξγαδφκελνη λα ζπκβηβάζνπλ ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα
απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δθφζνλ ε Δπξψπε επηζπκεί λα
αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα ελζαξξχλεη απηή ηε λέα
κνξθή νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε επειημία ζπκβαδίδεη κε ηελ αζθάιεηα,
φηη ε πνηφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλαβαζκίδεηαη θαη φηη νη πηζαλφηεηεο απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα κε
αλαπεξίεο απμάλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ζ νηθεηνζειήο απηή ζπκθσλία ζηνρεχεη ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν,
ην νπνίν ζα πινπνηεζεί απφ ηα κέιε ησλ ππνγξαθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο θαη
πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηε δηνίθεζε θαη ηελ εξγαζία. Οη ππνγξάθνληεο θαινχλ επίζεο θαη ηηο
νξγαλψζεηο-κέιε ηνπο ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο λα πινπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζπκθσλία.
Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο δελ ζπληζηά ηζρπξφ ιφγν γηα ηελ κείσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ
πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. Καηά ηελ
πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, ηα κέιε ησλ ππνγξαθφλησλ ζα απνθχγνπλ ηελ πεξηηηή επηβάξπλζε
ησλ ΜΜΔ.
Ζ παξνχζα ζπκθσλία δελ πξνθαηαιακβάλεη ην δηθαίσκα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα ζπλάπηνπλ, ζην
θαηάιιειν επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξσπατθνχ επηπέδνπ, ζπκθσλίεο νη νπνίεο ζα

15

ETUC (European Trade Union Confederation): Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ. UNICE (Union des Confédérations de l‟Industrie et des
Employeurs d‟Europe): Έλσζε Βηνκεραληψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. UEAPME (Union Européenne de l‟artisanat et des PME) : Δπξσπατθή Έλσζε
Βηνηερληθψλ θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. CEEP (Centre Européen des Entreprises à Participation Publique): Δπξσπατθφ Κέληξν Γεκνζίσλ
Δπηρεηξήζεσλ.
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πξνζαξκφδνπλ ή/θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξνχζα ζπκθσλία κε ηξφπν πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο
εηδηθέο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
2. ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ Σειεξγαζία είλαη κία κνξθή νξγάλσζεο ή/θαη εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην κίαο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο/ζρέζεο, φπνπ ε εξγαζία, ε νπνία ζα κπνξνχζε
επίζεο λα εθηειείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε, εθηειείηαη καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζε ηαθηηθή
βάζε. Ζ ζπκθσλία απηή θαιχπηεη ηνπο ηειεξγαδνκέλνπο. Σειεξγαδφκελνο16 είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν
εθηειεί Σειεξγαζία φπσο απηή νξίδεηαη αλσηέξσ.
3. ΟΗΚΔΗΟΘΔΛΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Ζ Σειεξγαζία είλαη νηθεηνζειήο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν εξγαδφκελν θαη γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν
εξγνδφηε. Ζ Σειεξγαζία κπνξεί λα απαηηείηαη σο κέξνο ηεο αξρηθήο πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ ελφο
εξγαδνκέλνπ ή κπνξεί λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζηε ζπλέρεηα σο νηθεηνζειήο ζπκθσλία. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο, ν εξγνδφηεο παξέρεη ζηνλ ηειεξγαδφκελν ζρεηηθέο γξαπηέο
πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/533/ΔΔΚ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο
εθαξκνδφκελεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, πεξηγξαθή ηεο πξνο εθηέιεζε εξγαζίαο θιπ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο
ηεο Σειεξγαζίαο απαηηνχλ ζπλήζσο ζπκπιεξσκαηηθέο γξαπηέο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα φπσο ην ηκήκα
ηεο επηρείξεζεο ζην νπνίν ν ηειεξγαδφκελνο αλήθεη, ν άκεζνο πξντζηάκελνο απηνχ ή ηα άιια πξφζσπα
ζηα νπνία ν ηειεξγαδφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεη εξσηήκαηα επαγγεικαηηθνχ ή πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
νη ζπλελλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηεξαξρία αλαθνξάο θιπ.
Δάλ ε Σειεξγαζία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξρηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ θαη ν εξγνδφηεο πξνβεί ζε
πξνζθνξά Σειεξγαζίαο, ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα απνδερζεί ή λα αξλεζεί ηελ πξνζθνξά απηή. Δάλ έλαο
εξγαδφκελνο εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα επηιέμεη ηελ Σειεξγαζία, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα απνδερζεί ή λα
αξλεζεί ην αίηεκα απηφ.
Γεδνκέλνπ φηη δελ κεηαβάιεη παξά κφλνλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη ε εξγαζία, απηή θαζαπηή ε
κεηάβαζε ζηελ Σειεξγαζία δελ επεξεάδεη ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ. Ζ άξλεζε
ελφο εξγαδνκέλνπ λα επηιέμεη ηελ Σειεξγαζία δελ απνηειεί απηή θαζαπηή ιφγν γηα ηε ιχζε ηεο ζρέζεο
εξγαζίαο ή γηα ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απηνχ.
Δάλ ε Σειεξγαζία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξρηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ, ε απφθαζε γηα ηε κεηάβαζε
ζηελ Σειεξγαζία είλαη αλαηξέςηκε κέζσ αηνκηθήο ή/θαη ζπιινγηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαηξεςηκφηεηα ζα κπνξνχζε λα ππνλνεί ηελ επηζηξνθή πξνο εξγαζία ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε,
θαηφπηλ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηνπ εξγνδφηε. Οη δηαηππψζεηο απηήο ηεο
αλαηξεςηκφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ αηνκηθή ή/θαη ζπιινγηθή ζχκβαζε.
4. ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΤΝΘΖΚΔ
Χο πξνο ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, νη ηειεξγαδφκελνη απνιαχνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία εγγπψληαη
ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο κε απηνχο εξγαδνκέλνπο ζηνπο
ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζηνχλ ππφςε νη ηδηνκνξθίεο ηεο
Σειεξγαζίαο, ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπιινγηθέο ή/θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο.
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ηΜ: ζε φιν ην θείκελν, κε ηνλ φξν «ηειεξγαδφκελνο» ελλνείηαη ηφζν ην αξζεληθφ φζν θαη ην ζειπθφ γέλνο.
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5. ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Ο εξγνδφηεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ,
ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ρξήζε θαη επεμεξγαζία απφ
ηνλ ηειεξγαδφκελν γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο.
Ο εξγνδφηεο ελεκεξψλεη ηνλ ηειεξγαδφκελν γηα ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ εηαηξηθψλ
θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο απνηειεί επζχλε ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ν
εξγνδφηεο ελεκεξψλεη ηνλ ηειεξγαδφκελν γηα:
_ ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ή εξγαιείσλ φπσο ην
δηαδίθηπν,
_ ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο.
6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ
Ο εξγνδφηεο ζέβεηαη ην πξνζσπηθφ απφξξεην ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ.
Δάλ έρεη εγθαηαζηαζεί νπνηνδήπνηε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, απηφ πξέπεη λα είλαη αλάινγν πξνο ηνλ
ζθνπφ θαη λα έρεη εηζαρζεί ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 90/270 γηα ηηο κνλάδεο νπηηθήο απεηθφληζεο.
7. ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ εξγαζία θαζψο θαη ζηελ επζχλε θαη ηηο δαπάλεο γηα
απηφλ, θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Σειεξγαζίαο.
Γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη ν εξγνδφηεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε νπ
εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ Σειεξγαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε ηαθηηθή βάζε, εθηφο εάλ ν
ηειεξγαδφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ.
Δάλ ε Σειεξγαζία εθηειείηαη ζε ηαθηηθή βάζε, ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ή θαιχπηεη ηηο
δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη άκεζα απφ ηελ εξγαζία, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επηθνηλσλίεο.
Ο εξγνδφηεο παξέρεη ζηνλ ηειεξγαδφκελν θαηάιιειε εμππεξέηεζε ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ο εξγνδφηεο
επζχλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, γηα ηηο δαπάλεο πνπ
αθνξνχλ απψιεηαο θαη βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηειεξγαδφκελνο.
Ο ηειεξγαδφκελνο κεξηκλά επαξθψο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο ηνπ παξέρεηαη θαη δελ ζπιιέγεη νχηε
δηαλέκεη παξάλνκν πιηθφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
8. ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
Ο εξγνδφηεο επζχλεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζηαθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ,
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/391 θαη ηηο ζπλαθείο απνξξένπζεο απφ απηήλ νδεγίεο, ηελ εζληθή λνκνζεζία
θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.
Ο εξγνδφηεο ελεκεξψλεη ηνλ ηειεξγαδφκελν γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή
πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα, ηδηαίηεξα γηα ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο νπηηθήο απεηθφληζεο. Ο
ηειεξγαδφκελνο εθαξκφδεη απηέο ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο κε νξζφ ηξφπν.
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Πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπλ φηη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εθαξκφδνληαη νξζά, ν
εξγνδφηεο, νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ή/θαη νη ζρεηηθέο αξρέο έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ρψξν
Σειεξγαζίαο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Δάλ ν
ηειεξγαδφκελνο εξγάδεηαη ζηελ θαηνηθία ηνπ, ε ελ ιφγσ πξφζβαζε ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε
γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ηειεξγαδφκελν θαη ζηελ ζχκθσλε γλψκε απηνχ. Ο ηειεξγαδφκελνο δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα επηζεψξεζεο.
9. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Δληφο ηνπ πιαηζίνπ ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ εηαηξηθψλ
θαλνληζκψλ, νη ηειεξγαδφκελνο δηαρεηξίδεηαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ.
Ο θφξηνο εξγαζίαο θαη νη πξνδηαγξαθέο απφδνζεο ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ είλαη ηζνδχλακα κε απηά ησλ
αληίζηνηρσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε.
Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη κέηξα πνπ απνηξέπνπλ ηελ απνκφλσζε ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ
απφ ηελ ππφινηπε εξγαζηαθή θνηλφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ εηαηξεία, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη παξέρεη
ζηνλ ηειεξγαδφκελν ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληά ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε ηαθηηθή βάζε θαη λα έρεη πξφζβαζε
ζε εηαηξηθέο πιεξνθνξίεο.
10. ΚΑΣΑΡΣΗΖ
Οη ηειεξγαδφκελνη έρνπλ ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηηο επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο
κε απηέο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε, θαη ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο πνιηηηθέο
αμηνιφγεζεο φπσο θαη απηνί νη άιινη εξγαδφκελνη.
Οη ηειεξγαδφκελνη παξαθνινπζνχλ θαηάιιειε θαηάξηηζε πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνλ ηερληθφ
εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο. Ο επφπηεο ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ θαη νη άκεζνη ζπλάδειθνη απηνχ είλαη επίζεο πηζαλφλ λα έρνπλ
αλάγθε θαηάξηηζεο ζε απηή ηε κνξθή εξγαζίαο θαη ζηε δηαρείξηζή ηεο.
11. ΘΔΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
Οη ηειεξγαδφκελνη έρνπλ ηα ίδηα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
εξγνδφηε. Γελ ηίζεηαη θαλέλα εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γηα ηνπο ηειεξγαδνκέλνπο εθαξκφδνληαη νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ππνςεθηφηεηαο θαηά ηηο
αξραηξεζίεο ησλ νξγάλσλ ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ή ζηα νπνία πξνβιέπεηαη
εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ηειεξγαδφκελνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ θαησηάησλ νξίσλ γηα ηα φξγαλα ζηα νπνία πξνβιέπεηαη εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ θαη ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ηηο πξαθηηθέο. Ο θνξέαο
φπνπ ν ηειεξγαδφκελνο ζα αλήθεη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο άζθεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο
θαζνξίδεηαη εμαξρήο.
Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ελεκεξψλνληαη γηα κε ηελ εηζαγσγή ηεο Σειεξγαζίαο θαη δεηείηαη ε
γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε απηήλ, ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίαο θαη
πξαθηηθέο
12. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 139 ηεο πλζήθεο, ε παξνχζα επξσπατθή ζπκθσλία-πιαίζην ζα πινπνηεζεί απφ
ηα κέιε ηεο UNICE/UEAPME, ηνπ CEEP θαη ηεο ETUC (θαζψο θαη ηεο επηηξνπήο-ζπλδέζκνπ
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EUROCADRES/CEC), ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηε
δηνίθεζε θαη ηελ εξγαζία ζηα Κξάηε Μέιε.
Ζ πινπνίεζε απηή ζα εθηειεζηεί εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο
ζπκθσλίαο. Οη νξγαλψζεηο-κέιε ζα αλαθέξνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζε κία εηδηθή
νκάδα (ad hoc group) ηελ νπνία ζα ζπγθξνηήζνπλ νη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ επζχλε ηεο επηηξνπήο
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Απηή ε εηδηθή νκάδα ζα θαηαξηίζεη κία θνηλή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο
πινπνίεζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί.
Ζ έθζεζε απηή ζα θαηαξηηζηεί εληφο ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο
ζπκθσλίαο.
ε πεξίπησζε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, νη ελδηαθεξφκελεο
νξγαλψζεηο-κέιε κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ρσξηζηά ή απφ θνηλνχ ζηνπο ππνγξάθνληεο.
Οη ππνγξάθνληεο ζα αλαζεσξήζνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ έλα εμ απηψλ.
ΒΡΤΞΔΛΛΔ, 16 ΗΟΤΛΗΟΤ 2002
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Παξάξηεκα Β

Home Office & Ergonomic Assessment
Assess the adequacy and safety of the workspace:
� Is the space quiet and free of distractions?
� Is there enough light for reading?
� Is the space crowded with furniture?
� Are file cabinets and storage closets arranged so drawers and doors do not open into walkways?
� Are aisles and doorways free of obstructions?
� Are floor surfaces clean, dry, level, and free of worn or frayed seams?
� Are carpets well secured to the floor and free of worn or frayed seams?
� Is the office space neat, clean, and free of combustibles?
� Is the space well ventilated?
� Do chairs have working wheels and sturdy rungs and legs?
� Are sensitive electrical devices such as computers connected to a surge protector?
� Are all circuit breakers or fuses in the electrical panel labeled?
� Do circuit breakers clearly indicate if they are in open or closed position?
� Is all electrical equipment free of hazards (e.g. frayed wires, loose wires, exposed wires)?
� Are phone lines, electrical cords, and extension wires secured under a desk or alongside a baseboard?
� Are electrical outlets 3 pronged (grounded)?
� Are all stairways with 4 or more steps equipped with handrails?
� Are the electrical cords and phone lines secured under a desk or alongside a baseboard?
� Is there a working smoke detector detectable from the workspace?
� Is there a fire extinguisher in the home easily accessible from the office space?
Assess the workspace ergonomics:
� Is the chair adjusted to best suit the teleworker‟s position at the desk?
� Is the chair‟s backrest adequately adjusted to support teleworker‟s back?
� Is the chair adjusted so that the teleworker‟s feet are on the floor or supported by a footrest?
� Is the chair‟s seat long enough and wide enough to support the teleworker‟s hips and thighs?
� Is the keyboard within easy reach?
� Is the most frequently used section of the keyboard positioned directly in front of the teleworker?
� Is the monitor centered directly in front of the teleworker above the keyboard?
� Is the monitor properly adjusted so that it is easy to read the text on the screen?
� Does the teleworker sit at least an arm‟s length away from the screen?
� Does the teleworker use a document holder when working from document to screen?
� Does the teleworker have adequate leg room at the desk?
� Is the monitor positioned so that the top of the screen is at eye level and free from noticeable glare?
� If there are armrests, do they allow the teleworker to rest his or her arms comfortably?
� Can the teleworker pull up close to the desk or keyboard without hitting your armrest?
� When typing, does the teleworker keep his or her forearms close to parallel with the floor and wrists
relatively straight?
� Is the telephone located within easy reach?
� Does the teleworker use a headset and/or speaker phone to avoid cradling the handset?
(πεγή: http://www.oregon.gov/energy/trans/telework/docs/home_office_assessment.pdf )
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