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Β1 ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείµενο 1

Εργαζόµενοι από το σπίτι 

Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς.

Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται όχι µόνο καινούργια επαγγέλµατα αλλά και

διαφορετικές µορφές εργασίας και σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. Ο λόγος

γίνεται για την τηλεργασία, η οποία έχει κάνει την εµφάνισή της και στην Ελλάδα και, όπως

πιστεύουν πολλοί,  µπορεί  όχι  µόνο να συµβάλει στη µείωση της ανεργίας αλλά και να

αποφέρει στους εργαζοµένους και στους εργοδότες µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη απ' ό,τι η

συµβατική εργασία.

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία µπορεί να οριστεί ως η µορφή εργασίας

που εκτελείται από ένα άτοµο κυρίως ή σε ένα σηµαντικό µέρος της, σε τοποθεσίες εκτός

του  παραδοσιακού  εργασιακού  χώρου,  για  έναν  εργοδότη  ή  πελάτη,  και  η  οποία

περιλαµβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγµένων τεχνολογιών πληροφόρησης

ως  ένα  ουσιαστικό  και  κεντρικό  χαρακτηριστικό  της  εργασίας.  Οι  δύο  βασικοί  τρόποι

τηλεργασίας  είναι  είτε  κάποιος  να  είναι  υπάλληλος  σε  έναν  εργοδότη  είτε  ελεύθερος

επαγγελµατίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόµενος είναι µόνιµα συνδεδεµένος µε το

δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόµενη µέσω της

τεχνολογίας και έχει  πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα οργανώσει τον

εργάσιµο  χρόνο  του.  Στη  δεύτερη  περίπτωση,  ο  εργαζόµενος  είναι  πολύ  περισσότερο

ελεύθερος  να  καθορίσει  τον  ρυθµό  εργασίας  του  εκτελώντας  την  εργασία  του  στον

προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόµενος µόνο, όταν είναι απαραίτητο, µε το δίκτυο της

επιχείρησης, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά επαγγέλµατα.

Η αύξηση των τηλεργαζοµένων στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα σιγά σιγά οφείλεται

στα οφέλη που υπόσχεται.  Όσον αφορά τους εργαζοµένους µειώνονται ο χρόνος και οι

απαιτούµενες δαπάνες για τη µεταφορά τους προς και από τον χώρο εργασίας. Οι λιγότερες

επαγγελµατικές ανταλλαγές που συνάπτουν είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, γιατί έχουν

ως αποτέλεσµα να έχουν περισσότερο χρόνο άρα και χρήµα. Και οι εργοδότες ωφελούνται,

εφόσον έχει παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγικότητας.

Από την άλλη πλευρά, όµως, η τηλεργασία έχει παρουσιάσει και αρνητικές επιδράσεις για



τους εργαζοµένους στο σπίτι όπως κοινωνική αποµόνωση, δυσκολίες προσαρµογής, ειδικά

στον  οικογενειακό  χώρο,  όταν  υπάρχουν  παιδιά,  υψηλό  αρχικό  κόστος  εξοπλισµού  και

κόστος πρόσβασης για τους αυτοαπασχολουµένους στην τηλεργασία, λιγότερες ευκαιρίες

για προαγωγή, απώλεια προνοµίων και δικαιωµάτων (π.χ. διακοπές, άδεια λόγω ασθενείας).

Φυσικά η τηλεργασία δεν είναι για τον καθέναν. Υπάρχουν κάποια σηµεία που πρέπει να

προσέξουν  και  οι  εργοδότες και  οι  εργαζόµενοι.  Οι  επιχειρήσεις  θα πρέπει  µε  τον ίδιο

προσεκτικό τρόπο που κάνουν την επιλογή προσωπικού να επιλέξουν ποιες δραστηριότητες

θα  µπορούσαν  να  γίνουν  µέσω  τηλεργασίας  και  ποιο  προσωπικό  έχει  τη  γνώση,  την

ικανότητα  και  τα  κίνητρα,  όπως  επίσης  και  το  κατάλληλο  κλίµα  στο  σπίτι,  ώστε  να

µπορέσει αποτελεσµατικά να αποδώσει µακριά από τον χώρο εργασίας. Όσο λάθος είναι να

ισχυριστούµε ότι ο εργαζόµενος αποδίδει καλύτερα, όταν εργάζεται υπό επίβλεψη 8π.µ.-

4µ.µ. στον χώρο εργασίας, άλλο τόσο είναι λάθος ο ισχυρισµός ότι η πλήρης µεταφορά της

εργασίας  στο  σπίτι  ή  σε  κάποιο  περιφερειακό  κέντρο  εργασίας  θα  αυξήσει  την

παραγωγικότητα.  Το  βασικό  κλειδί  της  επιτυχίας  είναι  η  προσεκτική  επιλογή  και  το

ποσοστό µεταξύ τηλεργασίας και παραδοσιακού τρόπου εργασίας.

Από τον ηµερήσιο τύπο (∆ιασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις απόψεις του συντάκτη του πρώτου κειμένου για τις θετικές
αλλά κι αρνητικές επιδράσεις που έχει η τηλεργασία στους εργαζόμενους. (60-70 λέξεις)

Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τους
αριθµούς από τη Στήλη Β, που αντιστοιχούν στις σωστές προτάσεις, σύµφωνα µε το κείµενο που
σας έχει δοθεί.

Στήλη Α Στήλη Β

α. Ο εργοδότης 1. ωφελείται από τη µείωση του χρόνου
µεταφοράς στην εργασία

β. Ο εργαζόµενος 2. οδηγείται στην κοινωνική αποµόνωση

3. επιλέγει δραστηριότητες

4. ωφελείται από την αύξηση της
παραγωγικότητας

5. αναλαµβάνει το υψηλό αρχικό κόστος του
εξοπλισµού


