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Σύνοψη βασικών στοιχείων
Από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid -19 έως και σήμερα η τηλεργασία (εξ΄ αποστάσεως εργασία)
καθιερώθηκε ως βασική μορφή εργασίας για εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως.
Η τηλεργασία έως και την πανδημία Covid-19 στην Ε.Ε.:
 Η τηλεργασία τόσο σε περιστασιακή βάση, όσο και σε πιο σταθερή βάση αυξάνεται (όχι όμως
ντυπωσιακά) κατά τη τελευταία δεκαετία στην Ε.Ε: από 12,4% το 2009 σε 16,1%.
 Η Ελλάδα, έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά τηλεργασίας στην Ε.Ε. Ειδικότερα στη χώρα
μας, η τηλεργασία συνολικά εκτιμώταν στο 4,3% το 2009 και στο 5,3% το 2019.
 Η τηλεργασία φορά περισσότερο τους αυτοαπασχολούμενους σε σύγκριση με τους
μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας: το 2019, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων
το οποίο εργάζονταν από το σπίτι («ορισμένες φορές» και «συνήθως»), ανέρχονταν συνολικά
στο 37% των αυτοπασχολουμένων και στο 12,7% των μισθωτών.
Στην Ελλάδα, οι
αυτοπασχολούμενοι το 2019 εργάζονταν σε ποσοστό 4,9% «ορισμένες φορές» από το σπίτι και
3% «συνήθως», ενώ τα ποσοστά για τους μισθωτούς είναι 2,9% και 1,4% αντίστοιχα.
 Η εφαρμογή της τηλεργασίας σχετίζεται άμεσα με κλάδους στους οποίους είναι δυνατή η
πρακτική της εφαρμογή, όπως¨στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(40%), στο 35% στις επιχειρηματικές υπηρεσίες
υψηλής έντασης γνώσης
(knowledge-intensive business services) (35%).
 Υψηλά ποσοστά τηλεργασίας παρατηρούνταν πριν τη πανδημία και στο χώρο της
εκπαίδευσης (32%), γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον πρόσθετο χρόνο εργασίας
που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στο σπίτι, προκειμένου να προετοιμάσουν την εκπαιδευτική
δραστηριότητα.
 Στον αντίποδα, χαμηλά ποσοστά τηλεργασίας (κάτω του 10%) υπάρχουν στους
παραγωγικούς κλάδους και ειδικά σε αυτούς με χαμηλή τεχνολογική εξειδίκευση και υψηλή
ένταση εργασίας, δηλαδή στη βιομηχανική παραγωγή και στις υπηρεσίες όπου η εξυπηρέτηση
των πελατών γίνεται δια ζώσης
 Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι υψηλών προσόντων – δεξιοτήτων όπως
και διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι,
μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους πραγματοποιείται μέσω των Η/Υ και
έχοντας υψηλό βαθμό αυτονομίας, ευελιξίας και παροχής εργασίας μακριά
χώρο εργασίας.

και τα ανώτερα
των οποίων το
της τεχνολογίας,
από το φυσικό

 Τα ποσοστά τηλεργασίας που καταγράφονται πριν την πανδημία αντανακλούν σε ένα βαθμό
και την πρόσθετη εκτός τυπικού ωραρίου εργασία (άτυπη υπερωριακή απασχόληση),
που πραγματοποιούνταν στο σπίτι από μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων.
 Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Η αναλογία των
εργαζομένων με εξ΄αποστάσεως εργασία ξεπερνούσε σωρευτικά το 30% σε πολύ λίγες χώρες
(Σουηδία, Φιλανδία, Ολλανδία), ενώ κατέγραφε χαμηλά ποσοστά κάτω του 10% στις
περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαφορές αυτές εξηγούνται εν μέρει από τη
διαφορετική δομή των οικονομιών και της απασχόλησης, αλλά και από τις επενδύσεις σε
ψηφιακές υποδομές, στις εταιρικές πολιτικές οργάνωσης της εργασίας, στην πρόσβαση στις
νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση - κατάρτιση
 Σημαντικές διαφορές στην χρήση της τηλεργασίας παρατηρούνται μεταξύ και των ίδιων κλάδων
και των επαγγελμάτων σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων,
μεταξύ μισθωτής εργασίας και αυτοαπασχόλησης, μεταξύ φύλων αλλά και το επίπεδο
ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων
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Η τηλεργασία μετά την πανδημία Covid-19 στην Ε.Ε.:
 Η πρώτη καταγραφή κατά το αρχικό κύμα της πανδημίας έδειξε ότι πάνω από το 1/3 (37%) των
εργαζομένων στην Ε.Ε. – 27, που προηγουμένως απασχολούνταν δια ζώσης στο χώρο εργασίας
τους, εντάχθηκε σε καθεστώς τηλεργασίας λόγω της κρίσης COVID 19 (Eurofound 2020)
 Πιο πρόφατες έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 25% απασχολουμένων συνολικά εργάζεται ήδη
εξ΄αποστάσεως σε σχετικά σταθερή βάση (Μελέτες Joint Research Centre της Ε.Ε., 2020)
Που και πως μπορεί να αναπτυχθεί εν δυνάμει η τηλεργασία
 Η τηλεργασία δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί ως σχετικά σταθερή / τακτική μορφή εργασίας
και με εναλλασσόμενο τρόπο, στο 35%-40% του εργατικού δυναμικού στις χώρες της Ε.Ε.
ανάλογα με την δομή της οικονομίας κάθε χώρας, σε συγκεκριμένους κλάδους και επαγγέλματα τα
οποία θεωρούνται ως «teleworkable» και σε συνδυασμό με μια σειρά από παράγοντες.
 Για την Ελλάδα, εκτιμάται ότι περίπου το 25% των απασχολουμένων (έως και 500.000
απασχολούμενοι) συνολικά θα μπορούσαν να εργάζονται πλήρως μέσω τηλεργασίας (fully
teleworkable) με ένα πρόσθετο 12% απασχολουμένων να έχει υψηλές δυνατότητες εκ περιτροπής
τηλεργασίας.
 Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση και καθιέρωση της τηλεργασίας λόγω
των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία Covid-19, συγκριτικά με τα ήδη υφιστάμενα σχετικώς
χαμηλά ποσοστά της τηλεργασίας στην Ε.Ε. –τα οποία διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα . Αυτή
εντοπίζεται κατ΄ αρχάς σε κλάδους και επαγγέλματα όπου ήδη ήταν τεχνικά εφικτή και ήδη
χρησιμοποιούσαν με κάποιο βαθμό σταθερότητας και τακτικότητας.
 Η διεύρυνση της τηλεργασίας θα σημειωθεί περαιτέρω σε επαγγέλματα γραφείου και
διοικητικά επαγγέλματα όπου η χρήση Η/Υ είναι το κύριο μέσο εργασίας, υπό την έννοια ότι στην
τηλεργασία αναμένεται να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός
χαμηλά ή μεσαία αμειβομένων
κατηγοριών εργαζομένων, σε σχέση με την προ πανδημίας κατάσταση, όπου η τηλεργασία
αφορούσε περισσότερο σε διευθυντικά στελέχη και σε ανώτερα διοικητικά, οικονομικά ή τεχνικά
στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη αυτονομία ως προς την οργάνωση και το χρόνο εργασίας τους.
 Η εισαγωγή και καθιέρωση της τηλεργασίας εγείρει σημαντικά ζητήματα ανισοτήτων
(μισθολογικών, εκπαιδευτικών, φύλου κοκ), τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν θεσμικά.
Διακυβεύματα
 Η πιο γενικευμένη χρήση της τηλεργασίας θα απαιτήσει εκ μέρους των επιχειρήσεων να επενδύσουν
σε τεχνολογικές υποδομές, να προχωρήσουν σε εκτεταμένες αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας
στο εσωτερικό τους και όλα αυτά να συνδυαστούν με ένα γενικότερο ρυθμιστικό – θεσμικό πλαίσιο σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 Θα πρέπει να παρέχει πολύπλευρη και πολυδιάστατη κατάρτιση στους υποψήφιους
τηλεργαζοµένους.
 Είναι απαραίτητη η ενημέρωση / πληροφόρηση του προσωπικού για τα οφέλη αλλά και για τις
αρνητικές πλευρές της, με παράλληλη διαβεβαίωση ότι τα εργασιακά, ασφαλιστικά και εν γένει
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλίζονται και ότι η Τηλεργασία δεν θα αποτελέσει
«όχημα» που θα οδηγήσει σε μισθολογικές ή άλλες διακρίσεις (π.χ. ευκαιρίες επαγγελματικής
εξέλιξης, συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης κλπ).


Ως προς την εργασιακή σχέση των τηλεργαζομένων, η επιχείρηση θα πρέπει να εγγυηθεί και
να διασφαλίσει την εξαρτημένη φύση της και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτή. Ο τηλεργαζόμενος, είναι μισθωτός με εξαρτημένη σχέση απασχόλησης του οποίου οι
όροι αμοιβής και απασχόλησης πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής &
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο το «δικαίωμα στην αποσύνδεση»
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Α. Πρόλογος
Είναι γνωστό πλέον ότι, από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid -19 έως και σήμερα η τηλεργασία (εξ΄
αποστάσεως εργασία) καθιερώθηκε ως βασική μορφή εργασίας για εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ε.Ε.
αλλά και παγκοσμίως. Ήδη από την αρχή της πανδημίας είδαν το φως της δημοσιότητας μια σειρά
αρχικών εκτιμήσεων όπως αυτή του Eurofound1, σύμφωνα με τις οποίες σχεδόν το 40% των εργαζομένων
στην Ε.Ε. άρχισε να εργάζεται πλήρως με αυτή την μορφή εργασίας. Μια πιο πρόσφατη μελέτη του Joint
Research Center (JRC)2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμά ότι περίπου το 25% των εργαζομένων σε
κλάδους και επαγγέλματα στα οποία είναι δυνατή η παροχή εργασίας εξ΄αποστάσεως (teleworkable
sectors) εργάζεται ήδη σταθερά με αυτή την μορφή απασχόλησης.
Εάν από την άλλη πλευρά, συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης
το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνταν με τηλεργασία (και μάλιστα όχι σε σταθερή, αλλά σε
περιοδική βάση) δεν ξεπερνούσε συνολικά το 15% των απασχολουμένων συνολικά κατά μέσο όρο σε
επίπεδο Ε.Ε. και με μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών, γίνεται κατανοητό ότι ένας
εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εργαζομένων κλήθηκε ξαφνικά και απότομα λόγω της πανδημίας να αλλάξει
ριζικά τον τρόπο παροχής της εργασίας του (και ιδίως όσοι δεν είχαν πρότερη εμπειρία τηλεργασίας),
αντιμετωπίζοντας μια σειρά από προβλήματα και δυσκολίες. Ταυτόχρονα και εξαιτίας των εξελίξεων
αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μάιο 2020 σε ειδική της ανακοίνωση με συστάσεις προς τα κράτη
– μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (European Semester)3, αφιέρωσε ειδική αναφορά στο
σημαντικό ρόλο της τηλεργασίας ως προς τη δυνατότητά της να διασφαλίσει τις υπάρχουσες θέσεις
εργασίας αλλά και να δημιουργήσει νέες θέσεις.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, το παρόν θεματικό δελτίο ενημέρωσης του ΕΙΕΑΔ επιχειρεί να
καταγράψει και να αναλύσει τις εξελίξεις που αφορούν στην καθιέρωση της τηλεργασίας ως εκείνη τη
μορφή εργασίας, η οποία ναι μεν προϋπήρχε, πλην όμως μέσα στις συνθήκες της πανδημικής κρίσης,
φαίνεται να εξελίσσεται (μετασχηματιζόμενη και η ίδια) και κυρίως να καθιερώνεται με πιο γενικευμένο
ή/και ακόμα κυρίαρχο τρόπο στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Επιχειρεί επίσης, με βάση τις
υπάρχουσες τάσεις στην Ε.Ε και στα κράτη – μέλη να διατυπώσει τα προβλήματα αλλά και τις νέες
προκλήσεις που θέτει αυτή η εξέλιξη τόσο για τις εθνικές κυβερνήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους και
τους εργοδότες. Είναι εμφανές ότι, όλοι καλούνται να προσαρμόσουν τη λειτουργία της οικονομίας και της
εργασίας μέσα σε νέες έκτακτες συνθήκες και να μετασχηματίσουν τον τρόπο παροχής της εργασίας: από
τον εργασιακό χώρο στο σπίτι.
Βεβαίως και όπως επισημάνθηκε παραπάνω, η καθιέρωση της τηλεργασίας δεν αφορά το σύνολο της
οικονομίας: αφορά κλάδους και επαγγέλματα στα οποία είναι δυνατή η γενικευμένη καθιέρωσή της. Καθώς
όμως ο τριτογενής τομέας της οικονομίας και εν γένει οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών καταλαμβάνουν πια
ένα μεγάλο αν όχι το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στο ΑΕΠ και στην απασχόληση των χωρών της Ε.Ε.,
καθίσταται αυτονόητη η σημασία και ο ρόλος της τηλεργασίας, των επιπτώσεων και των προοπτικών της
ιδίως μέσα σε μια μεταβαλλόμενη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου η ψηφιακή επανάσταση (εκτός
άλλων) μετασχηματίζει και την ίδια τη φύση της εργασίας, αφού πρόκειται για ένα μετασχηματισμό ο
οποίος έχει ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές, και πολιτισμικές συνέπειες.

1 Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union,
Luxembourg. (https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19)
2 Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C., Fernández-Macías, E, The COVID confinement measures and
EU labour markets, EUR 30190 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120578/jrc120578_report_covid_confinement_measures_f
inal_updated_good.pdf)
3 European Commission Communication, “2020 European Semester: Country-specific recommendations”,
COM(2020)
500
final,
Brussels,
20.5.2020
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0500&from=EN)
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Β. Λίγα λόγια για την τηλεργασία
Επιγραμματικά, η τηλεργασία είναι εκείνη η μορφή εργασίας η οποία πραγματοποιείται μέσω
της χρήσης της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών, ενώ έχει ως αποτέλεσμα τη
διαφοροποίηση του παραδοσιακού, δεδομένου γεωγραφικά τόπου εργασίας διότι μπορεί να
παρέχεται πολύ πιο ευέλικτα σε διαφορετικά χωρικά και χρονικά εργασιακά πλαίσια.
Ο ορισμός της τηλεργασίας, δεν είναι κοινός σε όλες τις χώρες. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις,
οι ορισμοί που δίνονται βασίζονται κατά κύριο λόγο σε δύο βασικές συνιστώσες που την
χαρακτηρίζουν: την παροχή εργασίας, συνολικά ή εν μέρει, σε τόπο διαφορετικό από τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης και την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιακών καθηκόντων
απαραιτήτως με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
Ειδικότερα στο άρθρο 2 της σχετικής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας-Πλαίσιο, η Τηλεργασία ορίζεται
«ως μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας, στο πλαίσιο σύμβασης ή σχέσης
εργασίας, με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας, η οποία, ενώ θα μπορούσε να
παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, παρέχεται αντ’ αυτού σε σταθερή βάση, εκτός
των εγκαταστάσεων αυτών κατά τακτικό (συστηματικό) τρόπο». Ο ορισμός αυτός
υιοθετήθηκε από πολλές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Φιλανδία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Νορβηγία) μεταξύ των οποίων και η χώρα μας (ΟΚΕ, 2020)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η τηλεργασία είναι εργασία που εκτελείται εξ αποστάσεως, δηλαδή εκτός των χώρων της επιχείρησης (κατ’ οίκον,
σε ειδικά διαμορφωμένα κέντρα ή εν κινήσει).
Η τηλεργασία βασίζεται στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την εκτέλεση της
εργασίας και, κυρίως, με την επικοινωνία με τον εργοδότη και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της εργασίας. Με
αυτόν τον περιορισμό, δεν συμπεριλαμβάνονται στην τηλεργασία παραδοσιακές μορφές εργασίας κατ’ οίκον όπως
είναι, για παράδειγμα, το φασόν.
Η τηλεργασία δεν αποτελεί επάγγελμα αλλά μορφή οργάνωσης της εργασίας. Μόνο ορισμένα επαγγέλματα θα
μπορούσαν να ασκηθούν μέσω τηλεργασίας.
Η τηλεργασία, υπό στενή έννοια, προϋποθέτει την εκτέλεση της εργασίας εκτός των χώρων της επιχείρησης σε
τακτική ή σταθερή βάση και όχι περιστασιακά. Για παράδειγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τηλεργαζόμενος
κάποιος που επί δύο ή τρεις εβδομάδες στην καλοκαιρινή περίοδο εργάζεται μακριά από το γραφείο του.
Πηγή: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (2004), Μελέτη για την προώθηση και
εφαρμογή της τηλεργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα, ΟΚΕ (2020), ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (2020)
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Οι μορφές τηλεργασίας που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι:

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μορφή
τηλεργασίας

Εργασία με έδρα
την οικία (Homebased Teleworking)

Κέντρα
τηλεργασίας
(Telework Centres)

Χαρακτηριστικά – Περιεχόμενο

Διαδεδομένο είδος τηλεργασίας, πραγματοποιείται με έδρα το σπίτι (είτε
αποκλειστικά, είτε σε τακτική βάση, π.χ. 2-3 μέρες την εβδομάδα). Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ότι ένας χώρος πρέπει να μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και
να εξοπλιστεί αντίστοιχα με γραφική ύλη, τηλέφωνο, fax, υπολογιστή, modem
κλπ για σύνδεση του υπολογιστή με το Internet, καθώς και επιπλέον συσκευές
γραφείου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας.
Τα κέντρα τηλεργασίας είναι καλά οργανωμένοι χώροι με τη μορφή γραφείων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών ή
από υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας, οι οποίοι όμως ανήκουν σε διαφορετικούς
τομείς εργασίας, ή και από αυτοαπασχολούμενους με κάποια βασική μίσθωση.
Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε βασικό υπολογιστικό και τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισμό. Τα κέντρα τηλεργασίας διαφέρουν από τα παραδοσιακά γραφεία.
Αφενός μπορεί να βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο διαμονής του
τηλεργαζόμενου (για παράδειγμα, στην ίδια γειτονιά) από ότι τα γραφεία μιας
εταιρείας. Αφετέρου οι χώροι των κέντρων τηλεργασίας είναι ανοιχτοί, με την
έννοια ότι χρησιμοποιούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει,
συνεπώς, η έννοια της «ιδιοκτησίας» που υφίσταται στο χώρο των
παραδοσιακών γραφείων.

Νομαδική
τηλεργασία
(Nomadic
Teleworking)

Οι αποκαλούμενοι «νομάδες τηλεργαζόμενοι» είναι μετακινούμενοι, χωρίς
σταθερό χώρο και ωράριο εργασίας. Η χρήση φορητών υπολογιστών και
κινητής τηλεφωνίας υποχρεώνει τους τηλεργαζόμενους να μετατρέπουν σε
χώρο εργασίας τους κάθε φορά το μέρος που τους επιτρέπει να συνδέσουν τον
τεχνολογικό εξοπλισμό τους. Είναι εντελώς αποδεσμευμένοι από τον όρο της
σταθερής βάσης εργασίας.
Η νομαδική τηλεργασία αναφέρεται κυρίως σε επαγγέλματα τα οποία από τη
φύση τους ήταν ήδη περιεοδεύοντα, όπως για παράδειγμα αντιπρόσωποι
πωλήσεων, επιθεωρητές και διευθυντικά ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, οι
οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη κινητού εξοπλισμού για
να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία όσο είναι “καθ’
οδόν”.
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Τηλε-οικίες
(Telecottages).
Τηλε-χωριά
(Τelevillages)

Τηλεργασία με τη
βοήθεια κινητού
γραφείου
(Remote Office
Teleworking)

Ομαδική εργασία
από απόσταση
Tηλε-υπηρεσίες
(Tele-Services)

Τα telecottages είναι μια μορφή κέντρων τηλεργασίας που όμως είναι συνήθως
εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές και σε μικρά σπίτια, τα οποία
είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας. Η συγκεκριμένη
μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στη Σκανδιναβία.
Η εξάπλωσή τους από τις αρχές του 1980 μέχρι σήμερα υπήρξε ραγδαία με
αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν πάνω από 500 telecottages σε όλη την
Ευρώπη. Ευρύτερος σκοπός τους είναι να ενδυναμώσουν την κατά τόπους
οικονομία με το να: α) εκπαιδεύουν τους κατοίκους απομακρυσμένων
περιοχών στην τηλεργασία και στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και
της Πληροφορικής, β) απορροφούν τη νεολαία των περιοχών αυτών στην
αγορά εργασίας, γ) δίνουν την ευκαιρία στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και
τοπικούς οργανισμούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξοπλισμό υψηλότερων
τεχνολογικών προδιαγραφών. Τα televillages είναι μια πιο σύγχρονη μορφή
των telecottages, ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις δυνατότητές του

Εδώ γίνεται χρήση γραφείου το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε απόσταση από
την εταιρεία και τα υπόλοιπα γραφεία της. Οι τηλεργαζόμενοι είναι συνήθως
υπάλληλοι, η φύση της εργασίας των οποίων τους επιτρέπει ή καμιά φορά τους
υποχρεώνει να βρίσκονται μακριά από τους συναδέλφους τους. Επίσης,
μπορούν οι τηλεργαζόμενοι αυτού του μοντέλου να απαρτίζουν ακόμα και
ομάδες στήριξης των κεντρικών γραφείων με εργασία άλλοτε πλήρους και
άλλοτε μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα κινητά
γραφεία υποχρεώνονται να παρέχουν άμεση πρόσβαση στο Internet και στις
Βάσεις Δεδομένων της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τηλεϊατρική, η τηλεκπαίδευση, το
ηλεκτρονικό εμπόριο και η έρευνα από απόσταση.
Είναι εξωτερικές υπηρεσίες σε έναν οργανισμό, όπως για παράδειγμα
γραμματειακή ή τεχνική υποστήριξη από απόσταση.

Πηγή: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (2004), Μελέτη για την προώθηση και
εφαρμογή της τηλεργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα, ΟΚΕ (2020), ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (2020)

Μέσα στην έννοια της τηλεργασίας συμπεριλαμβάνεται και άλλη μία έννοια, αυτή του
Telecommuting. Ο όρος Telecommuting αναφέρεται σε μορφή εργασίας, στην οποία ο
υπάλληλος εργάζεται εν μέρει στο γραφείο του και εν μέρει από το σπίτι. Ο όρος αυτός είναι
αρκετά ευρύς, για να περιλαμβάνει και αυτούς τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο σπίτι
από θέληση δική τους, για παράδειγμα τα βράδια ή τα Σαββατοκύριακα, ή αυτούς που εργάζονται
στο σπίτι λόγω της πολιτικής της εταιρίας-εργοδότη. Τέλος σύμφωνα και με τον ILO (2019:38),
τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες εργαζομένων με καθεστώς τηλεργασίας: α) τηλε-εργαζόμενοι
με έδρα το σπίτι (regular home-based teleworkers), β) τακτικά κινητοί τηλε-εργαζόμενοι
(regular mobile teleworkers), οι οποίοι εργάζονται σε χώρους διαφορετικούς απο τους χώρους
κατοικίας τους ή του εργοδότη τους, γ) περιστασιακά τηλε-εργαζόμενοι (occasional
teleworkers), οι οποίοι κυρίως εργάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και περιστασιακά
από το σπίτι ή αλλού.
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Γ. Η τηλεργασία πριν την πανδημία Covid-19
Γενική εικόνα
Η τηλεργασία συνολικά, και σε περιστασιακή βάση («ορισμένες φορές») αλλά και σε πιο σταθερή
βάση («συνήθως») διαφαίνεται ότι αυξάνεται σταθερά (αν και όχι εντυπωσιακά) κατά τη τελευταία
δεκαετία στην Ε.Ε όπως δείχνει το παρακάτω Γράφημα: από 12,4% το 2009 σε 16,1% το 2019.
Ειδικότερα, η περιστασιακή τηλεργασία αυξάνεται από 7,8% το 2009 σε 10,8%, η δε σταθερή
τηλεργασία αυξάνεται το ίδιο χρονικό διάστημα από 4,6% σε 5,3%.
Η Ελλάδα, έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά τηλεργασίας στην Ε.Ε. Ειδικότερα στη χώρα
μας, η τηλεργασία συνολικά εκτιμώταν στο 4,3% το 2009 και στο 5,3% το 2019. Ειδικότερα, η
τηλεργασία σε περιστασιακή βάση ανερχόταν στο 2,4% το 2009 για να αυξηθεί μόλις κατά μία
ποσοστιαία μονάδα το 2019, στο 3,4%. Η δε σταθερή τηλεργασία τόσο το 2009, όσο και το 2019 δεν
υπερβαίνει το 2% της συνολικής απασχόλησης (για την ακρίβεια 1,9%)

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
(%) ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε.Ε-28 (2009 και 2019)
Σύνολο: «Ορισμένες φορές» και «συνήθως»

Πηγή: Eurostat, βάση δεδομένων lfsa_ehomp
Επίσης, η εργασία από το σπίτι φαίνεται να αφορά περισσότερο τους
αυτοαπασχολούμενους σε σύγκριση με τους μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Από
μια ανάγνωση των στοιχείων της Eurostat, προκύπτει ότι, σε επίπεδο Ε.Ε.-28 το ποσοστό των
αυτοαπασχολούμενων το οποίο εργάζονταν από το σπίτι «μερικές φορές» το 2019, ανέρχονταν στο
18,1%, έναντι του 9,6% των εξαρτώμενων μισθωτών (Γράφημα 2). Αντιστοίχως το ποσοστό των
αυτοπασχολουμένων «συνήθως» από το σπίτι ανερχόταν σε 19% το 2019 και των μισθωτών μόλις σε
ΕΙΕΑΔ: Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (www.eiead.gr )
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3,1% (Γράφημα 3). Εάν υπολογιστεί σε συνολική βάση (ορισμένες φορές και συνήθως», η τηλεργασία
αφορά σχεδόν στο 37% των αυτοπασχολουμένων και στο 12,7% των μισθωτών.
Στην Ελλάδα, οι αυτοπασχολούμενοι το 2019 εργάζονταν σε ποσοστό 4,9% «ορισμένες φορές»
από το σπίτι και 3% «συνήθως», ενώ τα ποσοστά για τους μισθωτούς είναι 2,9% και 1,4% αντίστοιχα.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2
% ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ «ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ» ΜΕ
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Ε.Ε.-28 (2019)

Πηγή: Eurostat, βάση δεδομένων lfsa_ehomp
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3
% ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ «ΣΥΝΗΘΩΣ» ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Ε.Ε.-28 (2019)

Πηγή: Eurostat, βάση δεδομένων lfsa_ehomp
Διαφοροποιημένα ποσοστά τηλεργασίας ανά κλάδο και επάγγελμα
Ωστόσο, η εφαρμογή της εργασίας σχετίζεται άμεσα με κλάδους και επαγγέλματα στα οποία είναι
δυνατή η πρακτική της εφαρμογή. Είναι αυτονόητο να επισημάνει κανείς ότι, η τηλεργασία είναι πολύ
δύσκολα εφαρμόσιμη ή εντελώς αδύνατη στους κατεξοχήν παραγωγικούς κλάδους του πρωτογενούς
και δευτερογενούς παραγωγικού τομέα, καθώς επίσης και στα πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα
επαγγέλματα ή ειδικότητες αυτών που σχετίζονται με τη γραμμή παραγωγής προϊόντων. Εξίσου
αυτονόητη είναι και η διαπίστωση τα επαγγέλματα γραφείου εν γένει, είναι αυτά τα οποία
ανεξαρτήτως κλάδου μπορούν να ασκηθούν μέσω τηλεργασίας.
Όπως αποτυπώνεται και στο επόμενο Γράφημα, το 40% περίπου των εργαζομένων στους τομείς
της πληροφορικής και των επικοινωνιών, το 35% στις επιχειρηματικές υπηρεσίες υψηλής
έντασης γνώσης (knowledge-intensive business services)4 περί το 32% στην εκπαίδευση και
αντίστοιχο ποσοστό στις εκδοτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες οπτικοακουστικών εκπομπών,
εργάζεται είτε τακτικά είτε αρκετά συχνά με τηλεργασία. Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται επίσης
στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στον αντίποδα, χαμηλά
ποσοστά τηλεργασίας υπάρχουν στους παραγωγικούς κλάδους και ειδικά σε αυτούς με χαμηλή
τεχνολογική εξειδίκευση και υψηλή ένταση εργασίας (κάτω του 10%)

4 Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όπως:
νομικές και χρηματοοικονομικές και λογιστικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες Συμβούλων επιχειρήσεων, υπηρεσίες παρεχόμενες από μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ,
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση, marketing, marketing, έρευνας αγοράς κοκ.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4
Συχνότητα της τηλεργασίας ανά κλάδο στις χώρες της Ε.Ε-27 (2018)
% των απασχολουμένων συνήθως ή ορισμένες φορές με τηλεργασία

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat

Σε επίπεδο επαγγελμάτων, όπως είναι αναμενόμενο, μέχρι και το ξέσπασμα της πανδημικής
κρίσης οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι υψηλών προσόντων – δεξιοτήτων όπως και τα ανώτερα
και διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, είναι εκείνοι οι απασχολούμενοι των οποίων το
μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους πραγματοποιείται μέσω των Η/Υ και της τεχνολογίας, έχοντας
ταυτόχρονα υψηλό βαθμό αυτονομίας, ευελιξίας και παροχής εργασίας μακριά από τον φυσικό χώρο
εργασίας. Ειδικά αυτό συμβαίνει στις επιχειρηματικές υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης. Στον
αντίποδα –και όπως είναι αναμενόμενο- χαμηλά ποσοστά τηλεργασίας έχουν οι εργαζόμενοι στην
παραγωγή, στο εμπόριο και στην παροχή εξειδικευμένων προσωπικών υπηρεσιών και εν γένει στα
επαγγέλματα στα οποία απαιτείται η απευθείας επαφή με τον πελάτη.
Έχει επίσης αξία να επισημανθεί ωστόσο, ότι εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τηλεργασίας
παρατηρούνταν πριν τη πανδημία και στο χώρο της εκπαίδευσης, γεγονός που σε μεγάλο
βαθμό οφείλεται στον πρόσθετο χρόνο εργασίας που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στο σπίτι,
προκειμένου να προετοιμάσουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Θα πρέπει ακόμα να τονισθεί ότι, πέρα από τη φύση και το περιεχόμενο της εργασίας των
επαγγελμάτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν, τα υψηλά ποσοστά τηλεργασίας που
καταγράφονται πριν την πανδημία αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό και την πρόσθετη εκτός τυπικού
ωραρίου εργασία (άτυπη υπερωριακή απασχόληση), που πραγματοποιείται στο σπίτι από μια
σειρά κατηγορίες εργαζομένων.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5
Συχνότητα της τηλεργασίας ανά επάγγελμα στις χώρες της Ε.Ε-27 (2018) % των
απασχολουμένων συνήθως ή ορισμένες φορές με τηλεργασία

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat
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Μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη χρήση τηλεργασίας
Πέρα από τους κλάδους και τα επαγγέλματα, όπου η δυνατότητα εφαρμογής της τηλεργασίας είναι
και ευκολότερη και συχνότερη, μέχρι και την πανδημική κρίση COVID-19, καταγράφονταν επίσης
μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά τηλεργασίας μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε., όπως δείχνει
και οι παρακάτω πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ποσοστό (%) απασχολουμένων από το σπίτι ως ποσοστό της συνολικής
απασχόλησης στην Ε.Ε – 28 (2016-2019) με καταγραμμένη συχνότητα τηλεργασίας
«ορισμένες φορές»
ΧΩΡΑ

2016

2017

2018

2019

Σουηδία

26,8

27,4

29,4

31,3

Ολλανδία

21,2

21,4

21,7

23,0

Ηνωμένο Βασίλειο

19,5

19,8

19,4

21,7

Λουξεμβούργο

20,4

20,9

19,8

21,5

Δανία

23,7

21,1

19,6

20,7

Βέλγιο

15,5

16,5

16,1

17,7

Φιλανδία

15,4

16,2

17,0

17,6

Γαλλία

13,4

13,6

14,1

15,7

Εσθονία

9,6

10,7

12,5

13,5

Ιρλανδία

9,3

11,5

12,8

12,9

Αυστρία

12,1

12,1

11,7

12,1

Σλοβενία

10,1

11,0

10,9

11,0

E.Ε. – 28

9,9

9,7

9,9

10,8

Πολωνία

9,4

9,1

9,4

9,8

Πορτογαλία

8,1

8,3

8,6

9,0

Γερμανία

7,7

6,0

6,6

7,4

Σλοβακία

5,0

4,9

5,4

5,8

Μάλτα

2,9

3,1

3,9

5,4

Τσεχία

5,0

5,2

5,4

5,4

Κροατία

3,9

4,6

5,3

5,0

Ισπανία

2,9

3,0

3,2

3,5

Ελλάδα

3,4

3,2

3,1

3,4

Ουγγαρία

4,2

4,1

3,7

3,4

Λιθουανία

2,1

2,1

2,1

2,1

Λετονία

1,6

1,2

1,9

1,8

Κύπρος

1,3

1,3

1,0

1,2

Ιταλία

1,0

1,1

1,2

1,1

Ρουμανία

0,3

0,2

0,3

0,6

Βουλγαρία

1,0

0,6

0,7

0,6

Πηγή: Εurostat (2019),
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ποσοστό (%) απασχολουμένων από το σπίτι ως ποσοστό της συνολικής
απασχόλησης στην Ε.Ε – 28 (2016-2019) με καταγραμμένη συχνότητα
τηλεργασίας
«συνήθως»
Χώρα

2016

2017

2018

2019

Ολλανδία

13,4

13,7

14,0

14,1

Φιλανδία

11,9

12,3

13,3

14,1

Λουξεμβούργο

12,0

12,7

11,0

11,6

Αυστρία

9,9

9,5

10,0

9,9

Δανία

8,4

8,8

7,8

7,8

Ιρλανδία

3,3

5,0

6,5

7,0

Γαλλία

6,9

6,7

6,6

7,0

Βέλγιο

7,2

6,9

6,6

6,9

Σλοβενία

7,5

7,2

6,9

6,8

Εσθονία

6,0

5,9

7,6

6,8

Πορτογαλία

6,3

5,9

6,1

6,5

Μάλτα

3,6

4,4

5,8

6,1

Σουηδία

5,1

5,0

5,3

5,9

E.Ε. – 28

4,7

5,0

5,1

5,3

Γερμανία

3,2

4,8

5,0

5,2

Ισπανία

3,5

4,3

4,3

4,8

Ηνωμένο Βασίλειο

4,1

4,0

4,4

4,7

Πολωνία

5,3

4,5

4,6

4,6

Τσεχία

3,8

3,9

4,0

4,6

Σλοβακία

3,2

3,5

3,6

3,7

Ιταλία

3,3

3,5

3,6

3,6

Λετονία

2,6

2,1

2,9

3,0

Λιθουανία

2,7

2,6

2,5

2,4

Ελλάδα

2,6

2,3

2,0

1,9

Κροατία

1,4

1,4

1,4

1,9

Κύπρος

1,6

1,2

1,2

1,3

Ουγγαρία

3,0

2,5

2,3

1,2

Ρουμανία

0,5

0,4

0,4

0,8

Βουλγαρία

0,2

0,3

0,3

0,5

Πηγή: Eurostat (2019),
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en

Όπως προκύπτει και από τους παραπάνω πίνακες, η αναλογία των εργαζομένων με
εξ΄αποστάσεως εργασία με συχνότητα «ορισμένες φορές» ή «συνήθως» ξεπερνούσε σωρευτικά το
30% σε πολύ λίγες χώρες όπως στη Σουηδία, στη Φιλανδία και στην Ολλανδία, ενώ κατέγραφε
χαμηλά ποσοστά κάτω του 10% στις περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ των
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δύο άκρων, χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Πορτογαλία κατέγραφαν ποσοστά της τάξης
15%-25%. Ουσιαστικά μεγάλη ανάπτυξη της τηλεργασίας κατά τα τελευταία έτη έχουν να
επιδείξουν οι σκανδιναβικές χώρες, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί η σημαντική πρόοδος που έχει
συντελεστεί σε ορισμένα κράτη – μέλη όπως η Ιρλανδία Πορτογαλία, η Εσθονία και η Σλοβενία.
Οι διαφορές αυτές μεταξύ των επιμέρους χωρών της Ε.Ε. που αφορούν στην ανάπτυξη και
καθιέρωση της τηλεργασίας σε σημαντικά ποσοστά, εξηγείται εν μέρει από τη διαφορετική δομή
των οικονομιών. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν επενδύσει συστηματικά στις ψηφιακές υποδομές
και ένα σημαντικά μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε κλάδους και
επαγγέλματα υψηλής τεχνολογικής ειδίκευσης όπως για παράδειγμα ο τομέας των
επιχειρηματικών υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης. Σε αυτές τις χώρες άλλωστε καταγράφηκε
και η μεγαλύτερη αύξηση της τηλεργασίας μετά το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης (βλ.
παρακάτω)5.

5

Βλ. Eurofound 2020
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Ενδο-κλαδικές και ενδο-επαγγελματικές διαφοροποιήσεις
Ωστόσο, δεν είναι μόνο η δομή της οικονομίας που εξηγεί τις μεγάλες διαφοροποιήσεις της
εφαρμογής της τηλεργασίας μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. Οι στατιστικές της Ε.Ε.,
υποδεικνύουν για παράδειγμα ότι, ενώ στη Σουηδία ή την Ολλανδία πάνω από το 60% των
εργαζομένων στον τομέα knowledge-based business services ασκεί τηλεργασία, στην Ιταλία, στην
Αυστρία ή τη Γερμανία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι κάτω του 30% Αυτό συμβαίνει διότι μεταξύ
των επιμέρους χωρών και εντός του ίδιου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας υπάρχει
διαφορετική επαγγελματική διάρθρωση και διαφορετική βαρύτητα του κάθε επαγγέλματος ως προς
τη συνολική λειτουργία του κλάδου. Ταυτόχρονα και μεταξύ των ίδιων των επαγγελμάτων /
επαγγελματικών ειδικεύσεων παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ως προς τη χρήση της τηλεργασίας
στις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες-- διαφορές που έχουν να κάνουν με ζητήματα τεχνολογικής
υποδομής, οργάνωσης της εργασίας, διευθυντικής κουλτούρας, δυνατοτήτων πρόσβασης στις νέες
τεχνολογίες αλλά και ζητήματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο των επαγγελμάτων και την
επαγγελματική κατάρτιση6.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6
Συχνότητα τηλεργασίας σε επιλεγμένους κλάδους των χωρών της Ε.Ε. (2018)

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat

6

JRC report 2020(a)
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Διαφοροποιήσεις μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που αφορά τη χρήση της τηλεργασίας αφορά στο μέγεθος
των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερες
δυνατότητες υιοθέτησης της τηλεργασίας σε σύγκριση με τις μικρές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα
πριν την πανδημία Covid-19, σε χώρες όπως η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ολλανδία, όπου οι
επιχειρήσεις με απασχόληση άνω 50 ατόμων εκπροσωπούν ένα συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό
της απασχόλησης στον κατεξοχήν «τηλεργατικό» τομέα οι τηλεργαζόμενοι αποτελούσαν ένα
σημαντικό ποσοστό της εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο (από 40%-70%), σε σύγκριση με
χώρες όπως η Ιταλία και η Κροατία όπου η τηλεργασία σε αυτού του μεγέθους στις επιχειρήσεις
του κλάδου δεν υπερβαίνει το 15%7. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της τηλεργασίας είναι αρκετά
δύσκολη σε χώρες και τομείς όπου παρατηρείται κυριαρχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
μεγάλα ποσοστά απασχόλησης σε αυτές.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7
Τηλεργασία και απασχόληση κατά μέγεθος επιχείρησης στον τομέα
knowledge-based business services (2017)

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat

Εντύπωση προκαλεί βέβαια και το υψηλό ποσοστό τηλεργασίας (περί το 40%) που εμφανίζει η Ελλάδα στις
μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα knowledge-based business services.
7
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Τηλεργασία και αυτο-απασχόληση
Ακόμα και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, η εργασία από το σπίτι αποτελούσε
συνηθισμένο φαινόμενο για μια μεγάλη κατηγορία αυτό-απασχολουμένων. Βεβαίως η εργασία στο
σπίτι δεν ταυτίζεται ακριβώς με την τηλεργασία και τη χρήση τεχνολογιών καθώς ορισμένα
επαγγέλματα δεν απαιτούν τη χρήση της τεχνολογίας (π.χ. κατασκευή χειροποίητων ειδών), ενώ
άλλα είναι απόλυτα ταυτισμένα με αυτήν (π.χ. σχεδιαστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες,
προγραμματιστές κλπ). Παρ’ όλα αυτά και με δεδομένη την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των
επαγγελμάτων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ είναι αναμενόμενο οι αυτο-απασχολούμενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι σε μεγάλο ποσοστό τηλεργαζόμενοι, αν και εδώ υπάρχουν
σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, όπως δείχνει και τα προηγούμενα Γραφήματα 2
και 3. Το ερώτημα βέβαια που ανακύπτει είναι κατά πόσον μετά την πανδημία, οι επιχειρήσεις θα
«προσλαμβάνουν» τηλεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή θα αναθέτουν
εργολαβικό έργο αντί να προσλαμβάνουν μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Τηλεργασία και ψηφιακές δεξιότητες
Είναι αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι με υπάρχουσες υψηλές ψηφιακές δεξιότητες είναι σε
καλύτερη θέση ως προς τη διασφάλιση της απασχόλησής τους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
και την αύξηση της αναγκαιότητας για τηλεργασία. Το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων των
εργαζομένων (αλλά και των πολιτών ευρύτερα) είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που
συζητούνται σήμερα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι στο επίκεντρο των ασκούμενων
ευρωπαϊκών πολιτικών και το αντικείμενο πολλών προγραμμάτων που υλοποιούνται με
κοινοτικούς πόρους8. Μια σημαντική συνιστώσα του προβλήματος είναι οι μεγάλες διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ των επιμέρους χωρών της Ε.Ε. ως προς το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων,
καθώς αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, εξ’ ου και
η αναγκαιότητα για τη «ψηφιακή σύγκλιση» της Ε.Ε.
Το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων λαμβάνει μια νέα σημασία και κρισιμότητα μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας, καθώς η οικονομία και η εργασία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. είναι
αναγκασμένη να εισαγάγει και να γενικεύσει με πιο ταχείς ρυθμούς τις τηλεργατικές μορφές
απασχόλησης. Το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα» ποικίλει από χώρα σε χώρα της Ε.Ε., ωστόσο μια
σημαντική συνιστώσα που αναδεικνύουν οι στατιστικές της Ε.Ε. είναι τα υψηλά ποσοστά
εργαζομένων σε μη – χειρωνακτικά επαγγέλματα. Δηλαδή σε επαγγέλματα γραφείου, οι
οποίοι είτε δεν έχουν καθόλου ή έχουν πάρα πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και στους οποίους
δεν προσφέρεται η σχετική επαγγελματική κατάρτιση, όπως για παράδειγμα στη Βουλγαρία και
στη Ρουμανία (σχεδόν 40%) έναντι 20% περίπου του μέσου κοινοτικού όρου.

8 Για μια πιο αναλυτική καταγραφή στην Ε.Ε και στην Ελλάδα βλ. τη μελέτη της Χρύσας Παϊδούση, ΕΙΕΑΔ, Μάιος
2020,
«Ψηφιακός
Μετασχηματισμός:
Προσοχή
στο
ψηφιακό
χάσμα»
προσβάσιμο
στο:
EIEAD_Digital_gap_paIdoussi.pdf
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8
Ψηφιακές δεξιότητες στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα στις χώρες της Ε.Ε. και
παροχή σχετικής επαγγελματικής κατάρτισης (2019)

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat
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Δ. Η τηλεργασία μετά την πανδημία Covid-19
Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 που είχε ως συνέπεια, αρχικά τον καθολικό σχεδόν
(πλην ζωτικών υπηρεσιών) περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας (lockdown) και στη
συνέχεια τη λήψη μιας σειράς περιοριστικών μέτρων και αποτέλεσε για την τηλεργασία σημείο
καμπής. Και τούτο διότι οι επιχειρήσεις με ένα γενικευμένο πλέον τρόπο και σε μικρό χρονικό
διάστημα, αναγκάστηκαν και προσπάθησαν να εισαγάγουν / καθιερώσουν την εξ΄αποστάσεως
εργασία ως απάντηση στην προσπάθεια τους να λειτουργήσουν κατά το δυνατό απρόσκοπτα,
διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους.
Η πρώτη καταγραφή κατά το αρχικό κύμα της πανδημίας πραγματοποιήθηκε με μια
πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποίησε το Eurofound (2020), κύριο πόρισμα της οποίας
είναι ότι πάνω από το 1/3 (37%) των εργαζομένων στην Ε.Ε. – 27, που προηγουμένως
απασχολούνταν δια ζώσης στο χώρο εργασίας τους, εντάχθηκε σε καθεστώς τηλεργασίας λόγω της
κρίσης COVID 19. Τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν στις Σκανδιναβικές χώρες και στις χώρες
Benelux, ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία,
Βουλγαρία. Ωστόσο, η σύγκριση σε σχέση με την προ Covid εποχή εντυπωσιακή ως προς τη
σημαντική αύξηση της εξ΄αποστάσεως εργασίας.
ΓΡΑΦΗΜΑ 8
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID 19

Πηγή: https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking

Βεβαίως, μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και καθώς η οικονομική δραστηριότητα στις χώρες της Ε.Ε.
άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται, τα ποσοστά τηλεργασίας (τα οποία κατά την πρώτη φάση καταγράφηκαν
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σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα) έχουν αρχίσει να μειώνονται κάπως, πλην όμως διαφαίνεται καθαρά ως τάση
ότι, μια από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 θα είναι η σημαντική αύξηση της τηλεργασίας
σε μια περισσότερο μόνιμη βάση σε μια σειρά επαγγέλματα και κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας.

Η τηλεργασία ως τεχνικά εφικτή δυνατότητα
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εκτιμηθεί η δυναμική της τηλεργασίας ως αποτέλεσμα της
πανδημίας μια σειρά από επιστημονικές εκτιμήσεις και σενάρια αρχίζουν να βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, τα οποία (όπως προαναφέρθηκε) διαχωρίζοντας κλάδους και επαγγέλματα, διαπιστώνουν
ότι μια πιο γενικευμένη χρήση της τηλεργασίας εκεί όπου είναι λειτουργικά, τεχνικά και οικονομικά
εφικτή, είναι ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση στο άμεσο μέλλον. Στο
επίκεντρο των ερευνών είναι κυρίως οι λεγόμενοι «teleworkable sectors» (κλάδοι και επαγγέλματα δηλαδή
όπου η εφαρμογή της τηλεργασίας είναι εφικτή σε πιο γενικευμένη βάση) 9.
Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, το Joint Research Center (JRC) της Ε.Ε10 διατυπώνει την εκτίμηση ότι
περίπου το 25% των μισθωτών εργαζομένων στους λεγόμενους “teleworkable” κλάδους εργάζεται ήδη
εξ΄αποστάσεως σε σχετικά σταθερή βάση (σε σύγκριση με το 15% περίπου πριν από την πανδημία)
Στο ίδιο πλαίσιο ακριβώς πλαίσιο, σε μια δεύτερη επίσης πολύ πρόσφατη μελέτη του JRC της Ε.Ε11,
γίνεται κατ΄ αρχάς ένας διαχωρισμός μεταξύ επαγγελμάτων τα οποία απαιτούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τη
φυσική παρουσία του εργαζόμενου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και θεωρούνται ως non –
teleworkable jobs, επαγγελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μερικώς με τηλεργασία (partly teleworkable)
και επαγγελμάτων που θεωρούνται ότι τεχνικά μπορούν να ασκηθούν μέσω τηλεργασίας 100%,
(teleworkable jobs).
Με βάση την παραπάνω ταξινόμηση διατυπώνεται η εκτίμηση ότι το 37% της μισθωτής εξαρτημένης
εργασίας στην Ε.Ε. μπορεί τεχνικά να ασκηθεί εξ΄αποστάσεως, μια εκτίμηση η οποία είναι κοντά στην
πανευρωπαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων του Eurofound (βλ. παραπάνω).
Όπως δείχνει και το παρακάτω γράφημα το ποσοστό των εργαζομένων που μπορεί να
απασχοληθεί μέσω τηλεργασίας κυμαίνεται μεταξύ 35% - 41% στα 2/3 των χωρών – μελών της Ε.Ε.
Τα υψηλότερα ποσοστά της εν δυνάμει τηλεργασίας καταγράφονται στις χώρες Benelux και στις
Σκανδιναβικές χώρες και τα οποία κατά αναμενόμενο τρόπο σχετίζονται με τα ήδη υψηλά ποσοστά
εφαρμοσμένης τηλεργασίας προ πανδημίας στις ίδιες χώρες. Τα μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στις
χώρες της ανατολικής Ευρώπης αλλά και σε μεγάλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία).
Η Ελλάδα (και ίσως αυτό δεν είναι αναμενόμενο) κατατάσσεται αρκετά υψηλά στις χώρες όπου η εν
δυνάμει τηλεργασία προσεγγίζει το 40% του συνόλου των εργαζόμενων μισθωτών. Τα στοιχεία αυτά, και σε
ότι αφορά τη χώρα μας, επιβεβαιώνονται και από μια πολύ πρόσφατη μελέτη του Institute of Labour
Economics (ΙΖΑ)12 σύμφωνα με την οποία στο σύνολο της απασχόλησης (μισθωτοί και
αυτοαπασχολούμενοι), δείχνει ότι έως και το 25% των απασχολουμένων (περί τα 500.000 άτομα) θα

Στην ίδια κατεύθυνση μια σειρά από τις πλέον πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι περίπου το 1/3 των εργαζομένων στους
παραπάνω κλάδους και στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες μπορεί άμεσα να εργαστεί εξ΄αποστάσεως και ότι θα υπάρξει μια
μεταστροφή στη χρήση της τηλεργασίας ως μακροπρόθεσμης στρατηγικής στην οργάνωση της εργασίας στο άμεσο μέλλον βλ.
Dingel, and Neiman, (2020), Baert and al. (2020)
10 Fana, M., Tolan, S., Torrejon Perez, S., Urzi Brancati, M. and Fernandez Macias, E., “The COVID confinement
measures and EU labour markets”, JRC Technical Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.
11 Sostero M, S Milasi, J Hurley, E Fernandez-Macias and M Bisello (2020), “Teleworkability and the COVID-19
crisis: a new digital divide?” JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology 2020/05, European
Commission.
12 Pouliakas, Konstantinos, 2020. "Working at Home in Greece: Unexplored Potential at Times of Social
Distancing?," IZA Discussion Papers 13408, Institute of Labor Economics (IZA). http://ftp.iza.org/dp13408.pdf
9
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μπορούσαν να εργαστούν πλήρως με τηλεργασία (fully teleworkable) με ένα πρόσθετο 12% (+ 250.000300.000 άτομα) να εργάζεται σε θέσεις εργασίας με υψηλές δυνατότητες τηλεργασίας.

ΓΡΑΦΗΜΑ 9
(%) των εργαζόμενων που εν δυνάμει μπορούν να απασχοληθούν με τηλεργασία στην
Ε.Ε. -27

Πηγή : Υπολογισμοί συγγραφέων Sostero et al. στο JRC Working Papers Series on Labour, Education and
Technology 2020/05 με βάση τα στοιχεία της European Union., Labour Law Survey
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Ποια επαγγέλματα μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία
Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον εύρημα της παραπάνω μελέτης αφορά στη σύγκριση μεταξύ ήδη
εφαρμοσμένης τηλεργασίας προ πανδημίας και της εν δυνάμει τηλεργασίας σε επιμέρους επαγγέλματα
όπως δείχνει και το παρακάτω γράφημα.

ΓΡΑΦΗΜΑ 10
Δυνατότητα προς Τηλεργασία και εφαρμοσμένη Τηλεργασία
ανά ευρύτερες επαγγελματικές κατηγορίες (Ε.Ε. -27)

Πηγή: Υπολογισμοί συγγραφέων Sostero et al. στο JRC Working Papers Series on Labour, Education and
Technology 2020/05 με βάση τα στοιχεία της European Union., Labour Law Survey

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι ενώ το 75% σχεδόν
των επαγγελμάτων γραφείου (clerical and support workers) έχει τη δυνατότητα τηλεργασίας
μόνο το 10% των εργαζομένων του επαγγέλματος τηλε-εργαζόταν προ πανδημίας. Μεγάλη
δυνατότητα τηλεργασίας έχουν επίσης τα διευθυντικά και άλλα στελέχη των επιχειρήσεων καθώς και το
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ενώ όπως είναι αναμενόμενο οι εργάτες παραγωγής και εν γένει τα
χειρωνατικά επαγγέλματα δεν μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία. Τα ευρήματα αυτά, όπως εξηγούν
και οι συγραφείς της συγκεκριμένης μελέτης, ανεξαρτήτως της τεχνικής δυνατότητας εφαρμογής
τηλεργασίας αναδεικνύουν υπαρκτά προβλήματα και διαφοροποιήσεις ως προς τις παρεχόμενες
δυνατότητες πρόσβασης της τηλεργασίας τόσο μεταξύ των επιμέρους επαγγελμάτων, όσο και
γενικότερα ζητήματα που άπτονται των τεχνολογικών υποδομών και της οργάνωσης της
εργασίας στις επιχειρήσεις.
ΕΙΕΑΔ: Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (www.eiead.gr )

- 23 -

Τηλεργασία και ανισότητες
Στο πλαίσιο αυτό εγείρονται νέα και σοβαρά ζητήματα στις εργασιακές σχέσεις ως προς την
εφαρμογή της τηλεργασίας στις συνθήκες της πανδημίας αλλά και μετά από αυτήν.
Τα ζητήματα αυτά τα αναδεικνύει το επόμενο Γράφημα, το οποίο επικεντρώνει στο κοινωνικό προφίλ
των εργαζομένων στα εν δυνάμει επαγγέλματα τηλεργασίας, στο μέγεθος των επιχειρήσεων, στις
μισθολογικές διαφορές μεταξύ υψηλά και χαμηλά αμειβόμενων εργαζόμενων, στις διαφορές
εκπαίδευσης – κατάρτισης, στις ανισότητες φύλου και στις γεωγραφικές ανισότητες παροχής της
εργασίας με τηλεργασία.

ΓΡΑΦΗΜΑ ……
Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά εργαζομένων σε εν δυνάμει
επαγγέλματα τηλεργασίας και χαρακτηριστικά Ε.Ε. -27

Πηγή: Υπολογισμοί συγγραφέων Sostero et al. στο JRC Working Papers Series on Labour, Education and
Technology 2020/05 με βάση τα στοιχεία European Union, Labour Law Survey και Structure of earnings
Survey
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Έτσι για παράδειγμα είναι εμφανές από το παραπάνω γράφημα ότι κατά την εφαρμογή της τηλεργασίας
αναδεικνύονται έντονες ανισότητες / διαφορές:


σε μισθολογικό επίπεδο: μεταξύ των υψηλά και χαμηλά αμειβόμενων κατηγοριών των
εργαζομένων καθώς το 75% αυτών που μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ανήκει στο
υψηλότερο εισοδηματικά πεμπτημόριο,σε σύγκριση μόνο με το 3% των εργαζομένων στο
χαμηλότερο εισοδηματικά πεμπτημόριο.



σε επίπεδο εκπαίδευσης: το 65% περίπου των εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί
να απασχοληθεί με τηλεργασία, έναντι μόνο του 15% των εργαζομένων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης



σε επίπεδο φύλου: οι γυναίκες σε ποσοστό περίπου 45% εργάζονται σε επαγγέλματα τα οποία
εν δυνάμει μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία έναντι 30% των ανδρών13



σε μεγέθους επιχείρησης: κατά τεκμήριο οι εργαζόμενοι σε εν δυνάμει επαγγέλματα τηλεργασίας
απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων



σε επίπεδο γεωγραφίας: οι εργαζόμενοι στις πόλεις έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες
τηλεργασίας σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους που διαμένουν στα προάστια, σε
μικρότερες πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές.

Η τηλεργασία στην Ελλάδα
Σε ότι αφορά τη χώρα μας, η εμφανής υστέρηση στην εισαγωγή και καθιέρωση της τηλεργασίας σε
σημαντικά ποσοστά, αποδίδεται στη, και συνδέεται με τη διαχρονική δυσκολία προσαρμογής στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες, που αναφέρονται αφενός μεν: στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές,
αφετέρου δε: στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης της εργασίας στις επιχειρήσεις.
Η υψηλότερη διείσδυση της Τηλεργασίας στη χώρα μας, όπως και διεθνώς εμφανίζεται σε κλάδους
και επιχειρήσεις έντασης γνώσης (πληροφορική, επικοινωνίες, εκπαίδευση, logistics). Ταυτόχρονα ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας αλλάζει τόσο τα σύγχρονα επαγγέλματα Πληροφορικής
(προγραμματιστές, αναλυτές, τεχνικοί δικτύων, εξυπηρέτηση πελατών, προώθηση πωλήσεων), όσο
και τα πιο παραδοσιακά (υπάλληλοι γραφείου και συναφείς ειδικότητες)14 .
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επισημανθεί η έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΒ το 201815 σε ένα δείγμα
831 επιχειρήσεων με απασχόληση άνω των 30 ατόμων σε 6 ευρύτερους κλάδους της οικονομίας. Τα
κύρια ευρήματά της δείχνουν ότι, μια στις τεσσερις επιχειρήσεις εφαρμόζει με έναν συστηματικό
τρόπο τηλεργατικές μορφές απασχόλησης, με σημαντικές ωστόσο αποκλίσεις μεταξύ των
μελετούμενων κλάδων. Σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
κλάδους έντασης γνώσης εφαρμόζουν Τηλεργασία σε πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις
επιχειρήσεις σε κλάδους έντασης κεφαλαίου.
Από την άλλη πλευρά, πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΕ που διενεργήθηκε το Σεπτέμβριο 202016 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών
Εν μέρει το στοιχείο αυτό αντανακλά την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε χειρωνακτικά επαγγέλματα που
δεν είναι δυνατή η τηλεργασία και τη σχετική υπερ-εκπροσώπηση τους σε επαγγέλματα γραφείου. Πλην όμως εδώ
εγείρεται και το εξής ζήτημα: από τη στιγμή που οι γυναίκες μπορούν να απασχοληθούν κατά τεκμήριο περισσότερο
από ότι οι άνδρες με τηλεργασία από το σπίτι, τι γίνεται με την πολλαπλότητα των ρόλων τους σε μη ισότιμες κοινωνικά
πραγματικότητες, δηλαδή ταυτόχρονοι ρόλοι εργασίας, μητρότητας, φροντίδας σπιτιού, φροντίδας ηλικιωμένων μελών
της οικογενείας κοκ.
14 Βλ. ΣΕΒ, Special Report, “Τηλεργασία: ευκαιρία για πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και καλύτερη ζωή για τους
εργαζομένους», 2/5/2019
15 ΣΕΒ «Ποσοτική ερευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού», Ιούλιος –
Οκτώβριος 2018
16
Βλ.
ΓΣΕΕ,
«Ερευνα:
Δείκτες
ΓΣΕΕ»,
Σεπτέμβριος
2020,
https://gsee.gr/wpcontent/uploads/2020/10/4783_DIKTESSEP2020.pdf
13
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κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία, την εξέλιξη των αμοιβών και την ασφάλεια της θέσης εργασίας,
κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη των εργαζομένων απέναντι στην ανάπτυξη της τηλεργασίας,
ως προς μια σειρά παραμέτρων:
 το 67% των ερωτηθέντων την αξιολογεί αρνητικά ως προς την εξέλιξη των εργασιακών
δικαιωμάτων του,
 το 61% την θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως προς τις ώρες εργασίας του,
 το 60% την θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως προς την εξέλιξη της αμοιβής του,
 το 52% την αξιολογεί αρνητικά ως προς την προσωπική ζωή του και το
 45% την αξιολογεί αρνητικά ως προς την επαγγελματική εξέλιξή του.
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Ε. Θεσμικά και άλλα ζητήματα για την Τηλεργασία
Το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας στην Ε.Ε.
Είναι αλήθεια ότι στην Ε.Ε. αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικό νομοθετικό κενό και έλλειψη
ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει το ζήτημα της τηλεργασίας.
Είναι γνωστό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκετά νωρίς, ήδη από το έτος 2002 υπογράφηκε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου και μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργοδοτών
και εργαζομένων17 η περίφημη «Συμφωνία – Πλαίσιο για την τηλεργασία». Με τη Συμφωνία αυτή
επιδιώχθηκε η κάλυψη του νομοθετικού κενού για το συγκεκριμένο είδος εργασίας. Ωστόσο, η
συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία δεν έλαβε ποτέ τη μορφή Ευρωπαϊκής Οδηγίας και κατά
συνέπεια η εφαρμογή της αφέθηκε στην πρωτοβουλία των επιμέρους εθνικών κοινωνικών εταίρων,
στις επιλογές, στις διαδικασίες και στις ειδικές πρακτικές κάθε χώρας.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο ενσωματώθηκε στην
ελληνική έννομη τάξη ως προσάρτημα της από 12.04.2006 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβαση
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Οι εργασιακές σχέσεις των τηλεργαζομένων στις χώρες της Ε.Ε.
Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., οι τηλεργαζόμενοι είναι κυρίως
υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι σε αντικείμενο διανοητικής εργασίας -υψηλής δηλαδή ειδίκευσης
υπάλληλοι με μεγάλη αυτονομία, οι οποίοι απασχολούνται σε διαδικασίες επεξεργασίας της
πληροφορίας με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικοί,
αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι, ταξιδιωτικοί πράκτορες, δικηγόροι, σύμβουλοι και άλλοι. Σε πολλές
χώρες ωστόσο, η τηλεργασία εξαπλώνεται σε κατηγορίες υπαλλήλων μέτριας ειδίκευσης, με
περιορισμένη δυνατότητα αυτονομίας και σε κλάδους / δραστηριότητες με χαμηλή προστιθέμενη
αξία. Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει για παράδειγμα γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου και
επεξεργαστές.
Η ρύθμιση των συνθηκών εργασίας των τηλεργαζομένων συνδέεται άμεσα με το νομικό
καθεστώς τους. Όσον αφορά τους μισθωτούς με συμβάσεις αορίστου χρόνου, η τηλεργασία αφορά
κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τις περισσότερες φορές δε, συνίσταται στην λεγόμενη
"εναλλασσόμενη" τηλεργασία, σε έναν συνδυασμό δηλαδή εργασίας στο σπίτι ή σε ένα τηλεκέντρο,
με τακτική εργασία μέσα στον χώρο της εταιρείας, όπου οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται μέσω
συλλογικής συμφωνίας ή μέσω των γενικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Η τηλεργασία ως
μορφή πλήρους απασχόλησης, είναι περισσότερο χαρακτηριστικό των αυτοαπασχολούμενων ή των
προσωρινώς απασχολούμενων, οι οποίοι έχουν μία λιγότερο σταθερή επαγγελματική κατάσταση.
Νομοθεσία και τηλεργασία
Η τηλεργασία ως νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας, δεν αποτελεί μία ανεξάρτητη από τις
παραδοσιακές μορφές παροχής υπηρεσιών νομική κατηγορία, και ως εκ τούτου το νομικό καθεστώς
της ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο εξαρτάται από τη νομική
υπόσταση των τηλεργαζομένων όπως αυτή καθορίζεται από την σχέση τους με τις επιχειρήσεις στις
οποίες εργάζονται.
Σε γενικές γραμμές μπορούν να προσδιορίζονται και επτά διαφορετικά νομικά καθεστώτα.18
ETUC (European Trade Union Confederation): Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων. UNICE (Union des
Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe): Ένωση Βιοµηχανιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. UEAPME
(Union Européenne de l’artisanat et des PME) : Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.
CEEP (Centre Européen des Entreprises à Participation Publique): Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων.
18 Η τηλεργασία μπορεί να πραγματοποιείται από έναν εργοδότη, έναν αυτοαπασχολούμενο, έναν "κατά το ήμισυ"
αυτοαπασχολούμενο (κατηγορία που χρησιμοποιείται στην Ολλανδία), έναν "συντονισμένο" ελεύθερο εργαζόμενο
(Ιταλία), έναν "σχεδόν υπάλληλο" (Αυστρία), έναν δημόσιο υπάλληλο, είτε έναν μισθωτό. Σε μερικές περιπτώσεις
17
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Αυτές οι διαφορετικές μορφές εργασιακού καθεστώτος μπορούν να διαιρεθούν σε δύο βασικές
ομάδες: στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας, και στις
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει η σχέση ελεύθερου επαγγελματία.
Ως εκ τούτου, το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο είναι είτε το εργατικό δίκαιο, είτε το γενικό
εταιρικό δίκαιο. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες, η εφαρμογή του νομικού πλαισίου της τηλεργασίας είναι
γενικώς προβληματική κυρίως για τους εξής παρακάτω λόγους:


Όταν η σύμβαση για την τηλεργασία ορίζεται σαν μία σχέση ανεξάρτητων
υπηρεσιών, προκύπτει διαφωνία στις περιπτώσεις που στην πραγματικότητα υπάρχει
σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία δύσκολα αποδεικνύεται, διότι η παραδοσιακή έννοια
της σχέσης εργασίας, όπως η προσωπική παρουσία, η ομοιομορφία και η συνέχεια στην
εξάσκηση των καθηκόντων, η άμεση ιεραρχία και ο άμεσος έλεγχος κοκ, δεν είναι
εφαρμόσιμη στην τηλεργασία. Σύμφωνα με την εμπειρία πολλών χωρών, το νομικό
καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου χρησιμοποιείται από πολλούς εργοδότες με σκοπό να
παρακάμψουν την εργατική νομοθεσία. Σε πολλές χώρες, αυτή η τάση (η οποία δεν
περιορίζεται μόνον στην τηλεργασία), δηλαδή αποφυγής των παραδοσιακών συμβάσεων
εξαρτημένης εργασίας αντιμετωπίζεται, είτε αναθεωρώντας την παραδοσιακή νομική
αντίληψη της εξάρτησης (όπως στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Βρετανία), είτε
ορίζοντας νέους τύπους καθεστώτων για τους εκείνους που τυπικά ή προσωπικά είναι
ανεξάρτητοι, εξαρτώνται ωστόσο οικονομικά από την εργασία τους (όπως στην Αυστρία,
στην Ιταλία και στην Ολλανδία), παρόλο που ο τρόπος αυτός δεν εφαρμόζεται εύκολα στην
τηλεργασία.



Όταν η εργασιακή σύμβαση για την τηλεργασία ορίζεται ως σχέση εξαρτημένης
εργασίας, τα διάφορα ζητήματα προς διευθέτηση επικεντρώνονται στην ρύθμιση των
συνθηκών εργασίας. Ένας μισθωτός τηλεργαζόμενος με πλήρη εργασιακά δικαιώματα,
πολλές φορές δεν μπορεί να τα ασκήσει εξ' αιτίας του χώρου εργασίας και της χρήσης των
τηλεπικοινωνιών. Οι ελλείψεις ως προς την ρύθμιση της τηλεργασίας αφορούν σε διάφορα
ζητήματα όπως στην υποχρέωση του εργοδότη για τα εργατικά ατυχήματα και την υγιεινή και
ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στο χρόνο εργασίας και δυνατότητα συλλογικής
εκπροσώπησης. Σε μερικές χώρες, όπως στο Βέλγιο, στην Νορβηγία και στην Σουηδία, η
νομοθεσία προσπαθεί να δώσει στους εργαζόμενους που δεν παρίστανται στον
παραδοσιακό χώρο εργασίας την δυνατότητα να εξασκούν τα εργασιακά τους δικαιώματα.



Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εφαρμογή της τηλεργασίας από το σπίτι. Ειδικότερα, στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας η νομοθεσία είναι ανεπαρκής και
απαρχαιωμένη, έχοντας συχνά αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει πιο ελάχιστες
περιπτώσεις.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και τηλεργασία
Ο ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην ρύθμιση της τηλεργασίας ποικίλλει πολύ από
χώρα σε χώρα. Σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων και των Βελγίου, Φιλανδίας, Ελλάδας,
Λουξεμβούργου, Ολλανδίας και Πορτογαλίας, η τηλεργασία δεν ρυθμίζεται μέσω συλλογικής
διαπραγμάτευσης σε κανένα διαπραγματευτικό επίπεδο, παρόλο που σε κάποιες χώρες, κυρίως
στην Ολλανδία, τα συνδικάτα προσπάθησαν να συμπεριλάβουν την τηλεργασία στη συλλογική
διαπραγμάτευση.
Σε μερικές εταιρείες, η επίτευξη ατομικών συμφωνιών μεταξύ της διοίκησης και των
εργαζομένων, είχε ως αποτέλεσμα μια κάποια ρύθμιση αυτής της νέας μορφής οργάνωσης της
εργασίας, μερικές φορές με την παρέμβαση του συμβουλίου εργαζομένων, όχι όμως και την πλήρη
χρησιμοποιείται επίσης, η ειδική κατηγορία της εργασίας στο σπίτι, παρόλο που το νομικό καθεστώς της μπορεί να
διαφέρει μεταξύ των χωρών.
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ρύθμιση μέσω συλλογικής διαπραγμάτευσης. Στην κατηγορία αυτή μπορεί επίσης να
συμπεριληφθεί και η Ισπανία, παρόλο που η διαπραγμάτευση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται: σε
μερικές εταιρείες, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την εργασία εξ αποστάσεως βρίσκονται σε
εξέλιξη, ενώ μία συμφωνία αναφέρεται σαφώς στην τηλεργασία.
Σε άλλες χώρες, η τηλεργασία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επιχειρησιακό
επίπεδο, παρόλο που γενικά η πρακτική αυτή αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο φαινόμενο. Στις
χώρες αυτές ανήκουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ με κάποια επιφύλαξη
μπορούν να συμπεριληφθούν η Αυστρία και η Νορβηγία.
Τέλος, σε έναν μικρό αριθμό χωρών, η διαπραγμάτευση για την τηλεργασία φαίνεται
περισσότερο ανεπτυγμένη και "σαφής": συνδυάζει επιχειρησιακές συμφωνίες με μία ανερχόμενη
ανάπτυξη κλαδικών συμφωνιών. Στη Σουηδία, οι κλαδικές συμφωνίες περιλαμβάνουν μία κοινή
υπόδειξη για το εμπόριο και τις υπηρεσίες καθορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για συμφωνίες σε
χαμηλότερα επίπεδα. Στην Ιταλία οι επιχειρησιακές συμφωνίες άρχισαν να περιλαμβάνουν την
τηλεργασία ήδη από το 1994. Στη Δανία η τηλεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το 1997,
μέσω κλαδικών συμφωνιών στον κρατικό τομέα, στις περιφέρειες και στους δήμους, αλλά και στον
τραπεζικό τομέα. Στη βιομηχανία, στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες, πρωτόκολλα που
αφορούν στην τηλεργασία περιλαμβάνονται στις συμφωνίες και διάφορες επιτροπές συζητούν για
το εν λόγω θέμα. Η Δανία, είναι γενικότερα η χώρα στην οποία η διαπραγμάτευση που αφορά στην
τηλεργασία διακρίνεται για τη μεγαλύτερη σαφήνειά της. Οι κλαδικές συμφωνίες διαφοροποιούνται
στις διάφορες διαστάσεις του θέματος και μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με επιχειρησιακές και
ατομικές συμφωνίες.
Θέματα που ρυθμίζονται μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Στις περιπτώσεις όπου η τηλεργασία ρυθμίζεται μέσα από συλλογικές συμφωνίες, οι σχετικές
προβλέψεις έχουν σχετικά κοινή θεματολογία:
Εθελοντική φύση. Ο εργαζόμενος πρέπει να συμφωνήσει να εργαστεί με τηλεργασία με την
θέληση του και ποτέ μετά από εξαναγκασμό του εργοδότη.
Δυνατότητα ανάκλησης. Τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος μπορούν να τερματίσουν
την τηλεργασία. Προβλέπεται πάντοτε ρύθμιση για τις διαδικασίες της ανάκλησης, όπως και
χρονικές προθεσμίες.
Η θέση των εργαζομένων. Οι τηλεργαζόμενοι διατηρούν το εργασιακό τους καθεστώς σε όλες
τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου οι γενικές εργασιακές τους συνθήκες ρυθμίζονται με συλλογική
διαπραγμάτευση, παρόλο που κάποια θέματα κανονίζονται με ειδική ρύθμιση.
Όχι διακρίσεις. Οι τηλεργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να υποστούν διάκριση λόγω της ειδικής
εργασιακής τους κατάστασης. Για τον λόγο αυτό υπάρχει μερικές φορές σαφής αναφορά σχετικά με
την αμοιβή τους και την εργασιακή τους εξέλιξη. Επίσης αναφέρεται συνήθως η δυνατότητα
πρόσβασης τους, μέσω των τηλεπικοινωνιών, στα αρχεία της επιχείρησης ή η δυνατότητα
συμμετοχής στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα.
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Οι σχετικοί κανόνες που αφορούν στην υγιεινή και
ασφάλεια προσαρμόζουν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις στην κατάσταση της τηλεργασίας. Γενικά, η
υποχρέωση του εργοδότη για την υγιεινή και ασφάλεια επεκτείνεται και στο σπίτι, καθιστώντας
αναγκαίο τον σχετικό έλεγχο,
Χρόνος εργασίας. Ο χρόνος εργασίας αφορά κυρίως στον συμφωνημένο χρόνο με τον
εργοδότη. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που αφορούν στην ευελιξία του χρόνου
εργασίας και στον υπολογισμό των υπερωριών. Συμφωνείται επίσης και ένας ορισμένος χρόνος
παραμονής στον κανονικό χώρο εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζει κάποιες συναντήσεις με
τους τηλεργαζόμενους, και την διατήρηση της επαφής τους με την εταιρεία.
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Εξοπλισμός και έξοδα. Ο εργοδότης συνήθως, παρέχει και διατηρεί τον κατάλληλο εξοπλισμό
για την επίτευξη της εργασίας και ανταποκρίνεται σε υπέρογκα έξοδα του σπιτιού που απορρέουν
από την τηλεργασία, όπως τηλέφωνο και ηλεκτρικό ρεύμα.
Ειδικές κατηγορίες. Η τηλεργασία αφορά σε αρκετές περιπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες
εργαζομένων, όπως υψηλής ειδίκευσης τεχνικούς, άτομα με ειδικές ανάγκες, εγκύους και γυναίκες
με μικρά παιδιά. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν είναι γενικευμένη και μερικές συμφωνίες απορρίπτουν
την τηλεργασία ως μέσο συμφιλίωσης καριέρας και οικογένειας, στον βαθμό μάλιστα που μπορεί να
δημιουργήσει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.
Οι θέσεις των συνδικάτων
Γενικά, τα συνδικάτα αντιμετωπίζουν την τηλεργασία με σχετικά αμήχανο και επιφυλακτικό
τρόπο, αντανακλώντας τους προβληματισμούς τους, τόσο ως προς τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης
αλλά και τους ενδχόμενους κινδύνους της.
Στη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία έχει καταγραφεί μία σαφής εξέλιξη στις θέσεις των
συνδικάτων: ενώ στο παρελθόν υπήρχε έντονη αντίσταση διότι η τηλεργασία συνδεόταν με την
παραδοσιακή κατ’ οίκον εργασία -χειρωνακτική, χαμηλά αμειβόμενη και χωρίς σταθερές εργασιακές
συνθήκες- η αντιμετώπιση έχει αλλάξει επί το θετικότερο. Τα συνδικάτα δέχονται πλέον ότι η
τηλεργασία δημιουργεί ευνοϊκές προσδοκίες για αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι είτε θέλουν ένα
διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον είτε μία νέα ισορροπία ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και στον
ελεύθερο χρόνο τους.
Ωστόσο, τα συνδικάτα διατυπώνουν και τους κινδύνους της τηλεργασίας: αντίθετα στην
γενικώς αισιόδοξη άποψη που προσεγγίζει την τηλεργασία ως έναν τρόπο για την δημιουργία
θέσεων απασχόλησης, τα συνδικάτα ανησυχούν για την αυξημένη αστάθεια των εργασιακών
συνθηκών που προκύπτουν από την "εξωτερίκευση της εργασίας". Ένα κοινό συνδικαλιστικό
αίτημα, είναι η αποφυγή της οποιασδήποτε υποχρεωτικής μεταφοράς των τηλεργαζομένων σε
καθεστώς αυτο-απασχόλησης. Για τους μισθωτούς τηλεργαζόμενους, τα αιτήματα των συνδικάτων
συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις προαναφερόμενες προβλέψεις που υπάρχουν στις συλλογικές
συμφωνίες: η διασφάλιση ότι η τηλεργασία είναι εθελούσια και ανακλητή, ότι οι τηλεργαζόμενοι
έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες με τους άλλους εργαζόμενους και ότι η εργατική νομοθεσία θα
προσαρμόζεται στην κατάσταση της τηλεργασίας.
Γενικά, όλα τα συνδικάτα συμφωνούν ότι η τηλεργασία θα πρέπει να ρυθμίζεται
εκτενέστερα, παρόλο που υπάρχουν διαφορές σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίοι θα
συνδυαστούν η νομοθεσία και η συλλογική διαπραγμάτευση. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν εν
μέρει από τις διαφορές των εθνικών κανονιστικών πλαισίων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις
δημιουργούνται και λόγω των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των συνδικάτων της ίδιας χώρας.
Μερικά συνδικάτα δίνουν προτεραιότητα στη νομοθεσία με σκοπό να αποφύγουν την
περίπτωση μη αναγνώρισης εξαρτημένης εργασίας, να ρυθμίσουν βασικές πλευρές της
τηλεργασίας και να επιτρέψουν την επέκταση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και στην
τηλεργασία. Άλλα πάλι συνδικάτα, έχουν την άποψη ότι η τηλεργασία δεν είναι ακόμη αρκετά
ανεπτυγμένη ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά και είναι υπέρ της αντιμετώπισης της μέσα από την
καθημερινή πρακτική. Στις περιπτώσεις αυτές, προωθούν τη συλλογική διαπραγμάτευση σε κλαδικό
και επιχειρησιακό επίπεδο, χωρίς να απορρίπτουν, στις περιπτώσεις που η τηλεργασία είναι
περισσότερο εκτεταμένη, και την υιοθέτηση γενικότερων μέτρων είτε μέσα από πολυκλαδικές
συμφωνίες είτε μέσα από την νομοθεσία.
Οι θέσεις των εργοδοτών
Η θέση των εργοδοτικών οργανώσεων είναι λιγότερο σαφής από αυτή των συνδικάτων, διότι
στο σύνολο τους αντιμετωπίζουν την οργάνωση της εργασίας σαν ένα ζήτημα που αφορά
αποκλειστικά και μόνον τις εταιρείες.
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Ωστόσο, οι εργοδοτικές οργανώσεις τείνουν να κρατήσουν μια θετική στάση σε ότι αφορά της
τηλεργασία: κατά κύριο λόγο αισθάνονται ότι αυτή αυξάνει την παραγωγικότητα, επιτρέπει μία πιο
ευέλικτη οργάνωση της εργασίας, μειώνει το κόστος εργασίας και δημιουργεί ευνοϊκές προσδοκίες
μεταξύ των εργαζομένων. Πολλές βέβαια χώρες αναφέρουν ότι η στάση αυτή δεν συμπίπτει
πάντοτε με εκείνη των διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης, οι οποίοι συχνά είναι απρόθυμοι να
αλλάξουν τα υπάρχοντα μοντέλα διοίκησης και οργάνωσης της εργασίας και πάνω απ’ όλα να
χάσουν τον απόλυτο και άμεσο έλεγχο επί αυτής.
Όσον αφορά τη ρύθμιση αυτής της μορφής απασχόλησης η θέση των εργοδοτικών
οργανώσεων είναι συνήθως σαφής: δεν θεωρούν αναγκαίο ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη
ρύθμιση για την τηλεργασία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει ρύθμιση προτιμούν την συλλογική
διαπραγμάτευση από την νομοθεσία.

Τα οφέλη και τα προβλήματα της τηλεργασίας
Εχει υπάρξει και συνεχίζει να αναπτύσσεται μια μεγάλη επιστημονική αλλά και ευρύτερα πολιτική
και κοινωνική συζήτηση γύρω από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Τηλεργασίας. Για τις
ανάγκες ωστόσου του παρόντος Δελτίου, αρκεί να αναφερθούν επιγραμματικά οι πρόσφατες
επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), η οποία
άλλωστε είναι ένα από τα κορυφαία θεσμικά όργανα κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας. 19
Αναμφίβολα, η τηλεργασία, ως νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και η σχέση εργοδότη/εργαζόμενου μετασχηματίζεται σημαντικά.
Στις θετικές πλευρές της Τηλεργασίας συμπεριλαμβάνονται:


οι αυξημένες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας ειδικών πληθυσμιακών
ομάδων (όπως π.χ. διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρία, ή
ατόμων για τα οποία κρίνεται προτιμητέα η τηλεργασία, λόγω γονεϊκών, οικογενειακών ή άλλων
υποχρεώσεων)



η μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων μέσω της μείωσης των μεταφορικών
αναγκών και ως εκ τούτου της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των θορύβων και της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Η δυνατότητά της να συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια έχοντας
θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς παρέχει στο
εργατικό δυναμικό στις περιφέρειες ίσες ευκαιρίες στην εργασία με αυτές των εργαζομένων στα
μεγαλύτερα αστικά κέντρα
Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας
και διοίκησης στις επιχειρήσεις αλλά και στη (μεσομακροπόθεσμα και μετά από τις αναγκαίες
επενδύσεις) μείωση του πάγιων λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων (π.χ. εξοικονόμηση
χρόνοου και ενέργειας των εργαζομένων, αύξηση της πρωτοβουλίας τους και καλύτερη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού) Επιπλέον, η τηλεργασία παρέχει στην επιχείρηση τη
δυνατότητα επέκτασης της παροχής των υπηρεσιών της και μετά το πέρας της τυπικής ώρας
λειτουργίας των γραφείων της.





Στα ενδεχόμενα προβλήματα – μειονεκτήματα της τηλεργασίας μπορούν να συμπεριληφθούν:


Οι δυσκολίες ελέγχου του τόπου και του χρόνου εργασίας, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται αμφισβητήσεις ως προς το νομικό χαρακτήρα της τηλεργασίας, δηλαδή το
εάν αυτή είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή εάν υπάρχει ο κίνδυνος να ενταχθεί στη
«γκρίζα ζώνη» μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και εργασίας υπό τη μορφή ανεξάρτητης

ΟΚΕ, Γνώμη Πρωτοβουλίας ΟΚΕ: ««Τηλεργασία: Προβλήματα και Προοπτικές», Ιούλιος 2020.
http://www.oke.gr/sites/default/files/keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
19
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παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή είναι ορατός ο κίνδυνος μη εφαρμογής των
προστατευτικών διατάξεων του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.


Ο κίνδυνος σύγχυσης και υπέρβασης των ορίων μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής, με συνέπειες ακόμα και για την ψυχική και σωματική υγεία του τηλεργαζόμενου. Η
ευελιξία του χρόνου και του ρυθμού εργασίας, η τηλετοιμότητα και το ευρύ φάσμα
συνδυασμού της τηλεργασίας και με άλλες ευέλικτες μορφές εργασίας, που είναι δυνατόν να
οδηγήσουν σε εντατικοποίηση της εργασίας και στην υπέρμετρη δέσμευση του
τηλεργαζομένου, ακόμα και σε χρόνο πολύ πέραν του συμβατικού και νομίμου ωραρίου.



Ο κίνδυνος στην κατ’ οίκον τηλεργασία και ελλείψει σαφούς θεσμικού πλαισίου, τα
λειτουργικά κόστη επιχείρησης ή μέρος αυτών (όπως π.χ. κόστος ηλεκτροδότησης,
τηλεφώνου, αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού) να επιβαρύνουν στον εργαζόμενο.



Ο κίνδυνος παραβίασης της ιδιωτικής ζωής των τηλεργαζομένων, καθώς η άσκηση του
διευθυντικού δικαιώματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, μπορεί να πάρει μορφή
ηλεκτρονικής επιτήρησης, η έκταση της οποίας ενδέχεται να ξεπεράσει τα όρια της ιδιωτικής
ζωής των εργαζομένων (π.χ. ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα που συγκεντρώνονται από
την ηλεκτρονική επιτήρηση του τηλεργαζόμενου)



Ο κίνδυνος μη τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας των κατ’ οίκον
τηλεργαζομένων: π.χ. ακατάλληλος χώρος εργασίας, ακατάλληλος κλιματισμός, θέρμανση
και έπιπλα ακατάλληλα για την ορθή στάση του σώματος και την τοποθέτηση του
υπολογιστή, εργασιακό στρες, επιδείνωση ασθένειας ή κίνδυνος ατυχήματος κατά την
εργασία,
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ΣΤ. Συμπερασματικά σχόλια και διακυβεύματα
Από την περιγραφή και την ανάλυση των δεδομένων που προηγήθηκε προκύπτει με σχετική σαφήνεια
ότι:
 Η τηλεργασία δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί ως σχετικά σταθερή / τακτική μορφή
εργασίας και με εναλλασσόμενο τρόπο , στο 35%-40% του εργατικού δυναμικού στις χώρες
της Ε.Ε. ανάλογα με την δομή της οικονομίας κάθε χώρας, σε συγκεκριμένους κλάδους και
επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται ως «teleworkable» και σε συνδυασμό με μια σειρά από
παράγοντες που σημειώνονται παρακάτω.
 Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση και καθιέρωση της τηλεργασίας
λόγω των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία Covid-19, συγκριτικά με τα ήδη υφιστάμενα
σχετικώς χαμηλά ποσοστά της τηλεργασίας στην Ε.Ε. –τα οποία διαφοροποιούνται από χώρα σε
χώρα . Αυτή εντοπίζεται κατ΄ αρχάς σε κλάδους και επαγγέλματα όπου ήδη ήταν τεχνικά εφικτή και
ήδη χρησιμοποιούσαν με κάποιο βαθμό σταθερότητας και τακτικότητας.
 Η διεύρυνση της τηλεργασίας θα σημειωθεί περαιτέρω σε επαγγέλματα γραφείου και
διοικητικά επαγγέλματα όπου η χρήση Η/Υ είναι το κύριο μέσο εργασίας, υπό την έννοια ότι στην
τηλεργασία αναμένεται να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός χαμηλά ή μεσαία αμειβομένων
κατηγοριών εργαζομένων, σε σχέση με την προ πανδημίας κατάσταση, όπου η τηλεργασία
αφορούσε περισσότερο σε διευθυντικά στελέχη και σε ανώτερα διοικητικά, οικονομικά ή τεχνικά
στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη αυτονομία ως προς την οργάνωση και το χρόνο εργασίας τους.
 Η εισαγωγή και καθιέρωση της τηλεργασίας εγείρει σημαντικά ζητήματα ανισοτήτων
(μισθολογικών, εκπαιδευτικών, φύλου κοκ), τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
θεσμικά.

Διακυβεύματα
 Η πιο γενικευμένη χρήση της τηλεργασίας θα απαιτήσει εκ μέρους των επιχειρήσεων να
επενδύσουν σε τεχνολογικές υποδομές, να προχωρήσουν σε εκτεταμένες αλλαγές στην
οργάνωση της εργασίας στο εσωτερικό τους και όλα αυτά να συνδυαστούν με ένα
γενικότερο ρυθμιστικό – θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ως προς το
κόστος εισαγωγής και καθιέρωσης της Τηλεργασίας θα απαιτηθεί προσεκτική μελέτη, καθώς
η αρχική επένδυση σε αγορά, εγκατάσταση εξοπλισμού και εκκίνηση της τηλεργασίας φαίνεται
να είναι σημαντική, ενώ η αποδοτικότητα μιας τέτοιας επένδυσης θα πρέπει να υπολογίζεται
σε μεσοπρόθεσμη βάση. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν μια
συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης τεχνολογιών και πληροφορικής και να παρέχουν την
απαραίτητη υποδομή για τηλεργασία.
 Πριν από την απασχόληση με καθεστώς τηλεργασίας, η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει
πολύπλευρη και πολυδιάστατη κατάρτιση στους υποψήφιους τηλεργαζοµένους. Η
κατάρτιση πέραν του εργασιακού αντικειμένου πρέπει να περιλαμβάνει καινοτόμες ενότητες
όπως για παράδειγμα τεχνικές διαχείρισης του εργάσιμου χρόνου στο σπίτι, τεχνικές
καταπολέμησης στρες, τεχνικές για αποφυγή συγχύσεων εργασιακής και οικογενειακής ζωής
κλπ.
 Για την εισαγωγή και καθιέρωση της τηλεργασίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση /
πληροφόρηση του προσωπικού για τα οφέλη αλλά και για τις αρνητικές πλευρές της, με
παράλληλη διαβεβαίωση ότι τα εργασιακά, ασφαλιστικά και εν γένει κοινωνικά δικαιώματα
των εργαζομένων θα διασφαλίζονται και ότι η Τηλεργασία δεν θα αποτελέσει «όχημα» που θα
οδηγήσει σε μισθολογικές ή άλλες διακρίσεις (π.χ. ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης,
συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης κλπ). Η συμμετοχή των
εργαζομένων σε απασχόληση υπό καθεστώς τηλεργασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερη και
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εθελοντική, να βασίζεται σε σωστή ενημέρωση-πληροφόρηση και να επιλέγεται με βάση
προσωπικές, οικογενειακές ή άλλες ανάγκες (π.χ. υγείας) του εργαζόμενου. Η επιλογή των
τηλεργαζομένων πρέπει να γίνεται με διαφανή τρόπο και με βάση τις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης και τη δυνατότητα να εκτελείται αποτελεσματικά η εργασία από
απόσταση.
 Ως προς την μορφή ή τον τύπο τηλεργασίας τόσο με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα όσο
και με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, διαφαίνεται ότι η εναλλασσόμενη τηλεργασία
(2-3 ημέρες στο σπίτι & 2-3 ημέρες στο χώρο εργασίας) έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι
ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες κοινωνικής και εργασιακής απομόνωσης του εργαζόμενου, ο
οποίος πρέπει να έχει τη δυνατότητα επαφής, επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέλφους
και προϊσταμένους. Επίσης κατά τον τρόπο αυτό, ο τηλεργαζόμενος διατηρεί τη δυνατότητα
ανάπτυξης επαγγελματικής καριέρας στην εταιρεία. Από την πλευρά της η επιχείρηση,
διασφαλίζει την ύπαρξη της «εταιρικής κουλτούρας» εκ μέρους των τηλεργαζομένων.
 Ως προς την εργασιακή σχέση των τηλεργαζομένων, η επιχείρηση θα πρέπει να εγγυηθεί
και να διασφαλίσει την εξαρτημένη φύση της και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτή. Ο τηλεργαζόμενος, είναι μισθωτός με εξαρτημένη σχέση απασχόλησης
του οποίου οι όροι αμοιβής και απασχόλησης πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις της
εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του εάν η Πολιτεία (με αφορμή την πανδημία)
προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την τηλεργασία, είναι απαραίτητη η σύναψη
γραπτής, λεπτομερούς και σαφούς ατομικής σύμβασης εργασίας που να ρυθμίζει όλες
τις πλευρές της εργασιακής σχέσης στη βάση του Π.Δ. 168/96 (υποχρέωση εργοδότη για
γνωστοποίηση των όρων εργασίας): μισθός, πρόγραμμα και ωράριο εργασίας, άδειες κλπ.
Επιπλέον, η ατομική σύμβαση πρέπει να προβλέπει σαφείς ρυθμίσεις για θέματα τα οποία
δεν ρυθμίζονται σαφώς από άλλες διατάξεις της υπάρχουσας νομοθεσίας, επειδή ακριβώς η
εργασία παρέχεται από απόσταση: π.χ. περιεχόμενο και όρια άσκησης διευθυντικού
δικαιώματος, προϋποθέσεις, διαδικασία και αντικείμενα ελέγχου του εργοδότη (ιδίως για την
κατ’ οίκον τηλεργασία), προσδιορισμός «εργατικού ατυχήματος» κλπ. Σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει η τηλεργασία στο σπίτι να διαχωρίζεται σαφώς από την κατ΄οίκον εργασία (φασόν) και
τυχόν ερμηνείες που μπορεί να οδηγούν σε χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης ως σχέσης
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
 Επίσης, οι όροι αμοιβής και εργασίας υπό καθεστώς τηλεργασίας πρέπει να είναι προϊόν
συνδιαμόρφωσης με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους αυτών, ενώ θα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει μονομερής αλλαγή των συνθηκών εργασίας από την πλευρά
των εργοδοτών, αγνοώντας τις ανάγκες των τηλεργαζομένων και πιέζοντάς τους να δεχθούν
χειρότερες συνθήκες εργασίας. Για τη διασφάλιση των παραπάνω, οι τηλεργαζόμενοι πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα όργανα
συλλογικής εκπροώπησής τους. Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι των εργατικών
σωματείων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να έχουν πρόσβαση στους
τηλεργαζόμενους.

Δύο λόγια για το δικαίωμα της αποσύνδεσης
Η εμφάνιση του φαινομένου «ever connected» ή «always on», δηλαδή η διαμόρφωση και σταδιακή
καθιέρωση μιας εργασιακής κουλτούρας, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να είναι
συνεχώς συνδεδεμένος με τις συσκευές επικοινωνίας της εργασίας του είχε ήδη εμφανιστεί προ
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πανδημίας, κατά τη διάρκεια της όμως έχει ενταθεί σε σημαντικό βαθμό. Το Eurofound20 σε σχετική
του έκθεση, ήδη από τον Ιούλιο του 2019 είχε επισημάνει τον κίνδυνο που θέτει για την υγεία των
εργαζομένων, η προσδοκία ή/και απαίτηση εκ μέρους του εργοδότη προς τον εργαζόμενο ώστε αυτός
να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή μέσω της συνεχούς και χωρίς χρονικά όρια διασύνδεσής του με
τον Η/Υ και εν γένει τα μέσα επικοινωνίας με την εργασία του.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή θεσμική ρύθμιση που θα ορίζει και θα ρυθμίζει το
δικαίωμα στην αποσύνδεση. Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το χρόνο εργασίας (2003/88/EC),
περιέχει ορισμένα εργασιακά δικαιώματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την
κατοχύρωση του δικαιώματος στην αποσύνδεση όπως αυτά που αναφέρονται στον ελάχιστο χρόνο
ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Το ζήτημα της αποσύνδεσης σχετίζεται επίσης και με τα
δικαιώματα που απορρέουν από τις αρχές της Ευρωπαϊκή Χάρτα Κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως
ισσοροπία εργασιακής – προσωπικής ζωής, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, προστασία σωματικής
και ψυχικής υγείας, διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων εργαζομένων. Οι αρχές αυτές θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν για τη θεσμοθέτηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο του δικαιώματος της
αποσύνδεσης.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπή Απασχόλησης του
Ευρωκοινοβουλίου με την οποία ζητά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
την εκπόνηση και έκδοση Οδηγίας για το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται από τα
ψηφιακά και επικοινωνιακά εργαλεία μετά τη λήξη του χρόνου εργασίας.21 Στην εισήγησή της η
Επιτροπή Απασχόλησης επισημαίνει ότι «η ψηφιοποίηση έχει αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους
εργοδότες και στους εργαζόμενους, αλλά και μειονεκτήματα διότι μπορεί να εντατικοποιήσει την
εργασία, να παρατείνει τις ώρες εργασίας και να αυξήσει το απρόβλεπτο του εργάσιμου χρόνου,
καθιστώντας ασαφή τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής». Επιμένει ότι το δικαίωμα
στην αποσύνδεση θα πρέπει να αποτελεί «θεμελιώδες δικαίωμα και σημαντικό στοιχείο της
κοινωνικής πολιτικής».Για το λόγο αυτό κρινεται ως απαραίτητη και επείγουσα η έκδοση σχετικής
Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία αφενός θα συμπληρώνει τις υφιστάμενες Οδηγίες (2003/88 για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας, 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας και
2019/1158 για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές) αλλά και θα προβλέπει ρυθμίσεις για τις ευθύνες που θα πρέπει να έχει ο εργοδότης ως
προς την τήρηση των κανόνων στο χρόνο εργασίας.

Για ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας: οι προτάσεις της ΟΚΕ ως
βάση θεσμικού πλαισίου
Πέραν των παραπάνω, η παρούσα μελέτη σε ότι αφορά την τηλεργασία ανέδειξε πολλά θεσμικά,
οργανωτικά και άλλα εργασιακά κενά τα οποία την καθιστούν προβληματική ως προς την εφαρμογή
της. Τα κενά αυτά θα πρέπει να καλύψει η Πολιτεία και τα αρμόδια όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής
πολιτικής, εφόσον η τηλεργασία και υπαρκτή είναι στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και επιπλέον τέθηκε
σε νέες πιεστικές βάσεις η εκτεταμένη εφαρμογή της λόγω της πανδημικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν αναγκαίες οι παρακάτω παρεμβάσεις, όπως αυτές διατυπώνονται από
την ΟΚΕ και θα πρέπει να τύχουν σοβαρής επεξεργασίας και σχεδιασμού της νομοθετικής
παρέμβασης που πλέον καθίσται αναγκαία.

Eurofound (2019), “Right to disconnect”, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrialrelations-dictionary/right-to-disconnect
21 Το θέμα ανέδειξε μόλις πρόσφατα και η Εφημερίδα των Συντακτών, βλ. σχετικά Χριστίνα Κοψίνη,
«Δικαίωμα στην αποσύνδεση», https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/264797_dikaioma-stin-aposyndesi
20
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Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική νομοθεσία χρήζει εξειδίκευσης και βελτίωσης, ιδίως, στα ακόλουθα
κρίσιμα ζητήματα:
 της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του τηλεργαζομένου,
 της έννοιας της τηλετοιμότητας και της αμοιβής των τηλεργαζομένων ενόψει αυτής,
 της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζομένων,
 της τήρησης των ορίων του χρόνου εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την

οργάνωση του χρόνου εργασίας των τηλεργαζομένων και των ορίων υπέρβασης αυτού
(εντός των θεσμοθετημένων ορίων του νόμου σε συνδυασμό με την αναγκαία ευελιξία που
αυτή η μορφή εργασίας απαιτεί),
 της ίσης μεταχείρισης και των δικαιωμάτων συμμετοχής του τηλεργαζομένου σε συλλογικά

όργανα και διαδικασίες,
 της ίσης μεταχείρισης του τηλεργαζομένου στην επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη,
 της πρόβλεψης για την αντιστοίχιση του τηλεργαζομένου με συγκρίσιμο εργαζόμενο της

επιχείρησης,
 των ζητημάτων ασφάλισης των τηλεργαζομένων και των εν γένει φορολογικών ζητημάτων

που άπτονται της τηλεργασίας, καθώς και
 των ζητημάτων της επαγγελματικής ασθένειας και του εργατικού ατυχήματος κατά την

τηλεργασία, αλλά και τις πιο ιδιόμορφες μορφές κατ’ οίκον και κινητής εργασίας με αυτοτελή
ρύθμιση, τόσο σε επίπεδο εργατικού, όσο και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.
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