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ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

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 
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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) 
κ.ά. 

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 8-4 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) 
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειµένου σε 80-100 λέξεις . 

Μονάδες 25 
 

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 
β. Ο εργαζόµενος 
 
 
 
 

1.  ωφελείται από τη µείωση του 
χρόνου µεταφοράς στην 
εργασία 

2. οδηγείται στην κοινωνική 
αποµόνωση 

3.    επιλέγει δραστηριότητες 
4.   ωφελείται από την αύξηση της 

παραγωγικότητας 
5.   αναλαµβάνει το υψηλό αρχικό 

κόστος του εξοπλισµού 
Μονάδες 5 

 
Β.2. "Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ... να 

εφαρµοστεί σε πολλά επαγγέλµατα." 
 Να επισηµάνετε τους τρόπους µε τους οποίους 

οργανώνεται ο λόγος στην παραπάνω παράγραφο 
αναφέροντας τα συγκεκριµένα χωρία . 

Μονάδες 5 
 
Β.3.  α. "Στην εποχή της ταχύτητας ... συµβατική εργασία." 
 Στην παράγραφο που σας δίνεται να αντικαταστήσετε την 

κάθε λέξη  που ακολουθεί µε άλλη, χωρίς να αλλοιώνεται η 
σηµασία του κειµένου: 

 παρατηρούνται, πιστεύουν, µείωση, αποφέρει, οφέλη. 
 

Μονάδες 5 
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β. Να σχηµατίσετε από µια πρόταση µε τις παρακάτω 
λέξεις : 

 τεχνολογία, πληροφόρηση, προσαρµογή, εξοπλισµός, 
επίδραση. 

Μονάδες 5 
 

Β.4. "Τα επαγγέλµατα στα οποία µπορεί να εφαρµοστεί η 
τηλεργασία είναι πολλά." 

 Να αναπτύξετε την παραπάνω θεµατική φράση σε µια 
παράγραφο χρησιµοποιώντας δικά σας παραδείγµατα.  
(50-70 λέξεις) 

Μονάδες 5 
 

Γ.  Ο καθηγητής σου, στα πλαίσια του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού, παρουσιάζει στην τάξη τα νέα δεδοµένα 
στον εργασιακό χώρο που αφορούν σε διαφορετικές µορφές 
εργασίας, όπως η τηλεργασία. 
 Σου ανατίθεται, αφού µελετήσεις το άρθρο,  να εκθέσεις 
στους συµµαθητές σου τις συνέπειες που έχει η τηλεργασία σε 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (λ.χ. γυναίκες, νέοι, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες) που κατεξοχήν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ανεργίας, καθώς και να παρουσιάσεις άλλους τρόπους 
αντιµετώπισης της ανεργίας ως γενικό φαινόµενο που γνωρίζει 
έξαρση στις µέρες µας. (500-600 λέξεις) 

 
Μονάδες 50 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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