
"Τειεξγαζία: Μύζνη θαη Πξαγκαηηθόηεηα" 
Τεο Εύεο Γεσξγηάδνπ, Μέινπο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο 

 

 
 

Οη αζηηθέο αλαιύζεηο δηαβεβαηώλνπλ όηη «ε ηειεξγαζία ήξζε γηα λα κείλεη» θαη όηη απηό 
απνηειεί κηα κεγάιε θαηάθηεζε ηεο επόκελεο κέξαο κεηά ηελ ππνρώξεζε ηεο παλδεκίαο. Η 
ηειεξγαζία, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο ζπκθσλίαο – πιαίζην 

1
, «είλαη 

κηα κνξθή νξγάλωζεο ή/θαη εθηέιεζεο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, 
βάζεη κηαο ζύκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο, όπνπ κηα εξγαζία πνπ ζα κπνξνύζε επίζεο λα 
εθηειεζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδόηε εθηειείηαη θαλνληθά εθηόο απηώλ ηωλ 
εγθαηαζηάζεωλ». Υπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ απνκαθξπζκέλν ρώξν όπνπ ν 
ηειεξγαδόκελνο δνπιεύεη γηα ηελ επηρείξεζε (π.ρ. ζε απνκαθξπζκέλα θέληξα ή ρσξηά, 
«λνκαδηθή» ηειεξγαζία, όπνπ θάζε θνξά ν ρώξνο εξγαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ είλαη ν ρώξνο 
πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν). Μηα από απηέο ηηο κνξθέο είλαη ε ηειεξγαζία 

από ην ζπίηη, πνπ απηό ην δηάζηεκα δηεπξύλζεθε ζε κεγάιν βαζκό ζηε ρώξα καο ιόγσ ησλ 
έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηνλ θνξνλντό. 

Από ηηο αζηηθέο παξεκβάζεηο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκθαληζηεί όπνηνο ακθηζβεηεί ην 
ζεκεξηλό πιαίζην σο θνβηθόο κε ηελ ηερλνινγία, νπηζζνδξνκηθόο. Όπσο θάζε ηερλνινγία, 
όκσο, έηζη θαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ θαπηηαιηζκό ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνπο 
όξνπο πνπ ζέηεη ην θεθάιαην γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ζηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ΣΕΒ ήδε πξηλ από έλα ρξόλν 
2
 έκπαηλε ε αλάγθε λα πξνσζεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ε κνξθή ηεο ηειεξγαζίαο ζηε ρώξα καο. 

Έηζη πξνβάιινληαη ηα ππνηηζέκελα θνηλά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 
ην θνηλσληθό ζύλνιν, επηζεκαίλνληαο όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ ηάρα «θνηλό ζηόρν». Σηα νθέιε 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλαθέξνληαη π.ρ. ην κεησκέλν ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαη ε αύμεζε ηεο 
παξαγσγηθόηεηαο έσο θαη 50% 

3
. Σηα «νθέιε» γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ θνηλσλία 

αλαθέξνληαη κεηαμύ άιισλ ε εμηζνξξόπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ε αύμεζε ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ιόγσ ηεο επειημίαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη 
«απηνλνκίαο», ε αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ θαη γεσγξαθηθώλ αληζνηήησλ ιόγσ αύμεζεο ηεο 
απαζρόιεζεο ΑκεΑ, λέσλ κεηέξσλ θαη όζσλ δηακέλνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
Αλαθέξεηαη επίζεο όηη ε ηειεξγαζία έρεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ εξγαδόκελν (κεηώλνληαη 
ηα θαζεκεξηλά έμνδα γηα κεηαθηλήζεηο, δηαηξνθή, θύιαμε/θξνληίδα παηδηώλ) θαη όηη 
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο θαη θαη' επέθηαζε ζηε κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

 



 

Πνηα είλαη όκσο ε αιήζεηα; 

Οη επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή δσή 

Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν απνηππώλνπλ ηηο 
αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε εθαξκνγή δηαθόξσλ κνξθώλ ηειεξγαζίαο ζηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή 

4,5,6
. Αλαθέξεηαη όηη νη εξγαδόκελνη κέζσ 

ηειεξγαζίαο ηειηθά εξγάδνληαη πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εκέξα θαη ηελ εβδνκάδα, εθηόο 
ζπκβαηηθνύ σξαξίνπ, νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα. 

Αλ θαη αλαθέξεηαη όηη έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεξγαζίαο είλαη ε ιεγόκελε 
«απηνλνκία», ζηελ πξάμε απηό πνπ θαζνξίδεη ηνλ όγθν θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο ζηνλ 
θαπηηαιηζκό είλαη θπξίσο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδόηε. Γη' απηό θαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο 
απνηππώλνληαη εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη πνιιέο ώξεο εξγαζίαο πνπ παξακέλνπλ 

απιήξσηεο. Ο εξγαδόκελνο εξγάδεηαη αθόκα θη όηαλ είλαη άξξσζηνο. Γελ είλαη ηπραίν όηη ζε 
ζρεηηθή έθζεζή ηνπ ν ΣΔΒ αλαθέξεη σο όθεινο όηη «ε ηειεξγαζία ζπκβάιεη ζηε κείωζε 
εθηάθηωλ απνπζηώλ, εμαηηίαο αζζελεηώλ ή άιιωλ εμωγελώλ παξαγόληωλ»! 

7
  Τν ίδην ην 

λνκνζεηηθό πιαίζην θάλεη ιόγν γηα «ηειε-εηνηκόηεηα», πνπ σζηόζν είλαη δήηεκα ηεο 
ζύκβαζεο κε ηνλ εξγνδόηε (άξζξν 5, λ. 3846/2010). 

Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο ησλ πνιιώλ ειαζηηθώλ σξώλ εξγαζίαο θαη ησλ απαηηεηηθώλ 
ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηεο εθαξκνγήο ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο 
απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ηαπηόρξνλεο παξνπζίαο ησλ παηδηώλ ζην ζπίηη, όρη κόλν δελ 
είλαη εύθνιν λα ζπλδπαζηνύλ νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο, αιιά αληίζεηα επεξεάδεηαη 
αξλεηηθά ε θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σε ζρεηηθέο 
κειέηεο αλαθέξεηαη όηη ηειηθά ράλνληαη ηα όξηα κεηαμύ πξνζσπηθήο - νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 
εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζπγθξνύζεηο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 
νηθνγέλεηα. 

Άιινη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη ε απνκόλσζε πνπ βηώλεη ν 
εξγαδόκελνο ιόγσ ηεο έιιεηςεο αιιειεπίδξαζεο κε ζπλαδέιθνπο ζην ρώξν εξγαζίαο. Απηή ε 
θαηάζηαζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηζνξξνπία ηνπ, ελώ έρεη ζαθώο θαη 
αξλεηηθή επίπησζε ζηελ έληαμή ηνπ ζηελ ηαμηθή πάιε θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. 

Ο εξγαδόκελνο δελ κπνξεί λα δηαζέηεη πάληα μερσξηζηό ρώξν ζην ζπίηη ηνπ ηνλ νπνίν λα 
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εξγαζία. Γεκηνπξγνύληαη επίζεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνύλ ηα 
πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ, ζε ζύγθξηζε κε έλα πην 
νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ ζην ρώξν εξγαζίαο (ζέκαηα εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ, ζπιινγηθήο 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηερληθήο ππνζηήξημεο, εθπαίδεπζεο θ.ά.). 



 

 

Σε αξθεηέο κειέηεο θαηαγξάθνληαη πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, 

νπηηθή θαη λνεηηθή θόπσζε, ην ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burnout). Τν 
ζύλνιν απηώλ ησλ παξαγόλησλ νδεγεί ζε απμεκέλα επίπεδα ζηξεο θαη έιιεηςε επεμίαο, 
ρακειή ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία. Δίλαη γλσζηό από δηεζλείο επηζηεκνληθέο κειέηεο όηη 
ην ζηξεο θαη άιινη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ, νη πνιιέο ώξεο εξγαζίαο θαη ηα 
«επέιηθηα» σξάξηα νδεγνύλ ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πγείαο όπσο δηαηαξαρέο ύπλνπ, 
θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα, νξκνληθά 
πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα αλαπαξαγσγήο, ςπρηθέο παζήζεηο, αθόκε θαη θάπνηεο κνξθέο 
θαξθίλνπ 

8,9
. 

Όζν γηα ηα νθέιε ζην πεξηβάιινλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ αζηείν λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο απηό ην 
επηρείξεκα ηελ ώξα πνπ ζπλερίδεηαη ζήκεξα ε αλεμέιεγθηε βηνκεραληθή ξύπαλζε. Δμάιινπ, 
ε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο θαη ε ζεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ζα 
κπνξνύζαλ ζε έλα άιιν ζύζηεκα λα επηηεπρζνύλ κε εμαζθάιηζε γξήγνξεο, αζθαινύο 
κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δσξεάλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπο.  

Η εμηζνξξόπεζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά (πνπ 
αλαθέξεηαη σο επηρείξεκα γηα ηηο εξγαδόκελεο κεηέξεο θπξίσο) δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην 
ζεκεξηλό πιαίζην εξγαζίαο θαη ηειεξγαζίαο. Η θπξίαξρε πξνπαγάλδα ζπγθαιύπηεη ηελ 
απνπζία θξαηηθνύ ζπζηήκαηνο παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη νινήκεξνπ ζρνιείνπ πνπ ζα κπνξνύζε 
λα εμαζθαιίζεη νιόπιεπξε κόξθσζε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηώλ θαη ηε δπλαηόηεηα 
ζηνπο γνλείο λα εξγάδνληαη 

 

Υγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηειεξγαδνκέλσλ 

Σύκθσλα κε ηελ επξσπατθή ζπκθσλία - πιαίζην (βι. άξζξν 8, παξάξηεκα Β, ΔΓΣΣΔ 2006 - 
2007), ν εξγνδόηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
(ΥΑΔ) ζηελ ηειεξγαζία. Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο (ειιηπή κέηξα 
πξνζηαζίαο πνπ νδεγνύλ ζε εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, απνπζία 
ειέγρνπ ηεο εξγνδνηηθήο επζύλεο, ειιηπήο θαηαγξαθή εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, απνπζία 
θαηαγξαθήο επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ θ.ιπ.) νμύλεηαη ζην έδαθνο ηεο ηειεξγαζίαο.  
Μπνξεί ζηα ραξηηά λα ππάξρεη ε αλαθνξά απηή, ζηελ πξάμε όκσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ν 

έιεγρνο ηεο εξγνδνηηθήο επζύλεο γηα ηελ εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ γηα θάζε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, γηα ηνλ εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ζέζεο εξγαζίαο, γηα ηελ 



ππξαζθάιεηα, ηελ αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ, ηελ πξόιεςε ςπρνθνηλσληθώλ 
παξαγόλησλ θηλδύλνπ, ηελ ηήξεζε ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο θ.ά. 

 

 

 

Δμάιινπ, ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπ εξγνδόηε ή ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ζην ρώξν 

θαηνηθίαο ηνπ εξγαδόκελνπ παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, αλεμάξηεηα από ην όηη 

πξνβιέπεηαη πσο «απηή ε πξόζβαζε ππόθεηηαη ζε πξνεηδνπνίεζε θαη ζηελ εθ ηωλ πξνηέξωλ 

ζπκθωλία ηνπ εξγαδόκελνπ». 

Σην ζεκεξηλό πιαίζην ππάξρεη απνπζία νπζηαζηηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ 

εξγαδόκελνπ από εξγαηηθό αηύρεκα θαη επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ελώ ζπγθαιύπηεηαη ε 

εξγνδνηηθή επζύλε. Είλαη θαλεξό όηη νη δπζθνιίεο νμύλνληαη ζην έδαθνο ηεο 

ηειεξγαζίαο, όπνπ ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο ε 

ηεθκεξίσζε ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε ζα είλαη πνιύ πην δύζθνιε, όηαλ απηόο εύθνια ζα 

κπνξεί λα επηθαιείηαη όηη ην αηύρεκα ή ε αζζέλεηα εθδειώζεθαλ ζε ρώξν πνπ δελ 

βξίζθεηαη ππό ηελ επνπηεία ηνπ θαη όηαλ ζα επηθαιείηαη ηελ αλαθνξά ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ όηι «ο ηηλεπγαζόμενορ εθαπμόζει ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ για ηην 

αζθάλεια ζηην επγαζία», επηξξίπηνληαο ηελ επζύλε ζε απηόλ. 

Δξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

Με ηηο απνθάζεηο γηα ηα έθηαθηα κέηξα γηα ηνλ θνξνλντό, ν εξγνδόηεο κπνξεί λα ζέζεη 

κνλνκεξώο ζε ηειεξγαζία ηνλ εξγαδόκελν. Μέρξη πξόηηλνο ίζρπε όηη ν εξγαδόκελνο πξέπεη 
λα ζπκθσλήζεη όηη απνδέρεηαη ηελ ηειεξγαζία σο κνξθή εξγαζίαο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα 
όκσο γλσξίδνπκε πόζε αμία έρνπλ θαη απηέο νη πξνβιέςεηο, όπνπ ν εξγαδόκελνο κπνξεί λα 
πηεζηεί από ηνλ εξγνδόηε γηα «νηθεηνζειή» έληαμε ζε θαζεζηώο ηειεξγαζίαο. Η ηειεξγαζία 
απνηειεί έλαλ εύθνιν ηξόπν επέθηαζεο δηαθόξσλ ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο, όπσο 
είλαη ε εξγαζία κε «κπινθάθη», όπνπ νη εξγαδόκελνη εκθαλίδνληαη σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 
ελώ ε ζρέζε ηνπο ππνθξύπηεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθό δήηεκα είλαη ε εύθνιε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ (π.ρ. κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηθνύ ηνπο ππνινγηζηή θαη ηνπ δηθνύ ηνπο δηθηύνπ 
γηα ηελ εξγαζία). Πώο εμαζθαιίδεηαη, επίζεο, ν εξγαδόκελνο όηη δελ ζα ηνπ δεηεζνύλ επζύλεο 
γηα πηζαλή απώιεηα δεδνκέλσλ από θαθόβνπιε ελέξγεηα; 



Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί όηη ν εξγαδόκελνο δνπιεύεη ελώ είλαη καθξηά από ηνλ 
ηόπν εξγαζίαο, εθαξκόδνληαη όιν θαη πην ζπρλά δηάθνξα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ηα νπνία 
παξαβηάδνπλ ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ (π.ρ. ρξήζε θακεξώλ) θαη απμάλνπλ ην ζηξεο. 

Οξγάλσζε ηεο αληεπίζεζεο 

Τν αίηεκα λα θαηαξγεζεί άκεζα ε δπλαηόηεηα ηνπ εξγνδόηε λα επηβάιιεη κνλνκεξώο 

ηειεξγαζία ζηνλ εξγαδόκελν κπνξεί λα έξζεη άκεζα ζην πξνζθήλην από ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο 

ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. 

Γεληθόηεξα ζα μεδηπισζνύλ αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ γελλά ην 
αζηηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο ηειεξγαζίαο. Τα παξαδείγκαηα ησλ πξώησλ απεξγηώλ θαη 
ζηάζεσλ εξγαζίαο ζηελ Ιόλην Σρνιή θαη ζηελ «Beat», όπνπ αμηνπνηήζεθαλ αλαγθαζηηθά νη 
ηειεδηαζθέςεηο εξγαδνκέλσλ, δείρλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο. Σε θάζε πεξίπησζε, απνδεηθλύεηαη 
γηα άιιε κηα θνξά όηη ζηα ρέξηα ηνπ θεθαιαίνπ θάζε λέα ηερλνινγία δύλαηαη λα κεηαηξέπεηαη 
ζε λέν δπγό γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. 
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