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 Ντούρα Κωνσταντία, ΠΕ 01 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 

 Βλαχοδήμου Ευπραξία, ΠΕ 17.04, του 11ου Γυμνασίου Λάρισας, 
συντονίστρια του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

Βρισκόμαστε σε μια  κρίσιμη μεταβατική  περίοδο όπου η ταχεία ανάπτυξη 

της τεχνολογίας , των επικοινωνιών , και  της πληροφορικής  προκαλεί μια πραγματική 

επανάσταση με τεράστιες και απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία , την παραγωγή 

,την αγορά εργασίας  και την εκπαίδευση. 

Για τα ζητήματα αυτά τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια και οι 

ειδικοί κινούνται στο τρίπτυχο άξονα : Τάσεις - Προβλέψεις - Προοπτικές. 

Στο οικονομικό και εργασιακό  περιβάλλον , την ίδια στιγμή που καταρρέουν 

επιχειρήσεις με παραδοσιακά  επαγγέλματα  και παρωχημένη τεχνογνωσία , 

εμφανίζονται  νέα επαγγέλματα  στον τομέα  των υπολογιστών , της γενετικής , της 

επικοινωνίας , της πληροφόρησης , της οικολογίας , της ιατρικής , κλπ. 

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος  και οι δεξιότητες που απαιτούνται. 

               Η εισαγωγή  νέων τεχνολογιών έχει  επιπτώσεις στην απασχόληση  του 

εργατικού δυναμικού. Πολλοί  υποστηρίζουν ότι ο αυξανόμενος ρυθμός ανεργίας  

συσχετίζεται άμεσα  με την  εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Αντίθετα , άλλοι επιστήμονες  

υποστηρίζουν  ότι η τεχνολογία ανανεώνει  τη ζήτηση , είτε  αυξάνοντας την  

παραγωγικότητα , άρα και τα πραγματικά  εισοδήματα , είτε  δημιουργώντας   νέα 

αγαθά  και  υπηρεσίες. 

Αν και καμία  από τις παραπάνω απόψεις δεν έχει ακόμα  επαληθευτεί  με  

επίσημα  στοιχεία , παραμένει  βέβαιο ότι « η  έννοια της εργασίας  στο μέλλον δε θα 

είναι πια η ίδια» , όπως επισημαίνει ο  Jeremy  Rifkin. Ο ίδιος αναφέρει  χαρακτηριστικά 

: «ακολουθούμε  μια σταθερή  πορεία προς ένα αυτοματοποιημένο  μέλλον και  θα 

φτάσουμε κατά πάσα  πιθανότητα  σε μια εποχή σχεδόν χωρίς καθόλου εργαζόμενους , 

τουλάχιστον στη βιομηχανία , τις πρώτες  δεκαετίες  του  επόμενου αιώνα.  Ο τομέας 

παροχής  υπηρεσιών , αν και  οι διεργασίες σ’ αυτόν  συντελούνται  με βραδύτατους 

ρυθμούς  θα είναι πιθανότατα πλήρως αυτοματοποιημένος στα μέσα του επόμενου 

αιώνα» (Jeremy Rifkin , 1996 , σελ.496-497). 

Τα πράγματα δείχνουν ότι επιστρέφουμε στην εποχή της βιομηχανικής 

επανάστασης όπου οι  άνθρωποι  δεν είχαν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Το  ίδιο 

ισχύει  και για τους  σημερινούς εργαζόμενους , οι οποίοι στο μέλλον  θα είναι αδύνατον 

να επιβιώσουν «αν  η δουλειά τους  είναι απλώς μια δουλειά». (Μητρόπουλος , εφημ. 

Τα Νέα , 19-2-95) 
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Μελέτη Γάλλων  αναλυτών αναφέρει ότι από δω και  πέρα δεν θα υπάρχουν 

ή δεν θα μπορούν να επιζήσουν  τα  μικροεπαγγέλματα ή οι μικρές επιχειρήσεις , παρά  

μόνο τα αναγνωρισμένα και  κατοχυρωμένα επαγγέλματα . Αναφέρεται  συγκεκριμένα 

ότι τα ήδη υπάρχοντα  επαγγέλματα ,όπως π.χ. του μηχανικού , δεν θα χαθούν , αλλά 

θα υποστούν  αλλαγές  οι οποίες θα απαιτούν  πρόσθετα προσόντα και  δεξιότητες από 

το νέο  εργαζόμενο (δηλαδή πρόσθετη  κατάρτισή του σε θέματα οικονομίας , τεχνικό- 

εμπορικής  γνώσης , δημοσίων σχέσεων και γενικά μια ευρύτερη και πολύπλευρη 

κατάρτιση). 

Χωρίς να αλλάζει η δομή της απασχόλησης , για ορισμένες θέσεις  εργασίας , 

προβλέπεται  εμπλουτισμός και αναδιάρθρωσή τους , π.χ. ένας  πτυχιούχος μουσικός 

πουλάει αποτελεσματικότερα οποιοδήποτε  μουσικό προϊόν, (δίσκους μουσικής , 

μουσικά όργανα , κ.τ.λ.) από ένα  άτομο  χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου. Έτσι , η 

εργασία επαναπροσδιορίζεται και αναβαθμίζεται ανάλογα με τις ικανότητες  του ατόμου 

την εξασκεί , έχοντας  ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του εργαζομένου και την 

καλύτερη  εξυπηρέτηση του πελάτη . 

Η ονοματολογία των επιστημών και των επαγγελμάτων παραμένει η ίδια , 

αλλάζουν  όμως ο τρόπος και οι συνθήκες απασχόλησης καθώς και προσόντα που  

απαιτεί  η νέα φύση των επαγγελμάτων . Σύμφωνα  με τον οικονομολόγο Michel Codet 

«τα προσόντα  που  θα πρέπει να διαθέτει  ο αυριανός εργαζόμενος  είναι , μεταξύ 

άλλων , άνοιγμα προς  την ομαδική  εργασία , πνεύμα  δημιουργίας και ανανέωσης  , 

προοπτική ποιότητας  στην εργασία» (Peridique Globe Hebdo , 1994 , sel. 45 ) . 

Παράλληλα , το στοιχείο της «εμπορικότητας» (το  πώς  δηλαδή θα προσφέρει κανείς  

τις υπηρεσίες του  ή το πώς θα πουλήσει ένα προϊόν) είναι να διεισδύσει  σ’όλα τα 

επαγγέλματα . 

Σ’αυτό το καινούργιο εργασιακό πλαίσιο ο «επαγγελματισμός» και  η  

«επιστημονική ειδίκευση» έχουν  προτεραιότητα στην αναζήτηση νέων επαγγελμάτων  , 

αλλά και στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό και τις πνευματικές γνώσεις , δε θα 

μείνουν στο περιθώριο , κυρίως όταν συμπορεύονται με την έννοια της 

επιχειρηματικότητας .Τα επαγγέλματα του μέλλοντος  απαιτούν ποιότητα και 

πιστοποιημένη γνώση , αλλιώς θα εκλείψουν. Στο μέλλον δε θα υπάρχουν «μη 

χρήσιμα» επαγγέλματα. Σύμφωνα με Αμερικανούς στατιστικολόγους , οι υπηρεσίες θα 

έχουν στο δυναμικό τους  80% με 95% επιπλέον επαγγέλματα , τα οποία θα  είναι  

παράγωγα των σημερινών. Συγχρόνως , η υψηλή τεχνολογία και  οι νέες μέθοδοι  
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οργάνωσης  εργασίας οδηγούν στη γένεση νέων ειδικοτήτων , οι  οποίες απαιτούν 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

Τα κοινωνικά επαγγέλματα  και τα επαγγέλματα που αφορούν την  

προστασία του περιβάλλοντος θα αυξηθούν ενώ «οι εκτελεστικές , μονότονες εργασίες 

παραχωρούν τη θέση τους σε ποιο δημιουργικές και υπεύθυνες» (Κόκκος , 1996, σελ 

73-74). 

«Νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν  λόγω της αυξανόμενης  διεθνούς 

αλληλεπίδρασης των οικονομικών  , πολιτικών , πολιτιστικών πεδίων . Απαιτούνται  

ειδικοί επιστήμονες , γνώστες ξένων οικονομιών και  κοινωνιών , διαπραγματευτές , 

ειδικοί σε γλώσσες και σε εθνολογικά θέματα». Προβλέπονται  επίσης θέσεις για 

ανώτερα τεχνικά και  διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών «στελέχη  για  

διοίκηση , που ξέρουν να χειρίζονται   ανθρώπινο δυναμικό» (Μαρκάτος,1995, σελ.40-

41). 

Πάντως ο πιο δυναμικός τομέας σε όλες τις μελλοντικές επαγγελματικές 

δραστηριότητες , θα είναι αυτός της «εμπορευματοποίησης» των υπηρεσιών. Αυτό που 

επιδιώκουν π.χ. οι Τράπεζες για το  προσωπικό τους είναι να έχουν ικανότητες στις 

δημόσιες σχέσεις και στις «πωλήσεις». Να μπορεί δηλαδή  ο υπάλληλος , εκτός από τη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας  ,  να προσφέρει  στους πελάτες  πληροφοριακές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες . Το ίδιο συμβαίνει  και στον ασφαλιστικό τομέα. 

Έχει έρθει η ώρα της «σωστής πώλησης»  και της φαντασίας , 

προϋποθέτοντας πάντα ότι οι επαγγελματικές  κινήσεις  θα  βασίζονται σε καλά  

μελετημένους  υπολογισμούς  και  σε πιθανότητες , οι οποίες θα  προέρχονται  από 

στατιστική  έρευνα. Το  μέλλον ανήκει σε αυτούς που σκέπτονται  «πρακτικά» και τους 

«επαγγελματίες» που θα  ξέρουν  να χρησιμοποιούν την τεχνική  ως τρόπο  σκέψης και  

συμπεριφοράς. Η προνοητικότητα  θεωρείται  βασικό  στοιχείο δράσης  και  επιτυχίας. 

Ο παραδοσιακός διαχωρισμός ειδικοτήτων  τείνει  προς αμφισβήτηση . 

Υπάρχει  ανάγκη  διεπιστημονικότητας και  συνεργασίας ατόμων από  διαφορετικές 

ειδικότητες  για εύρεση  κοινών  λύσεων τόσο σε θεωρητικό  , όσο και  σε  πρακτικό 

επίπεδο. 

Τέλος , αναγκαίες γνώσεις , για  πολλές ειδικότητες  θεωρούνται αυτές της 

πληροφορικής  , των δημοσίων σχέσεων , του νομικού και θεσμικού  πλαισίου στο 

εθνικό και διεθνές  δίκαιο. 
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ΑΦΟΡΜΗ 

 
Αφορμή γι αυτό το πρόγραμμα στάθηκε η δεύτερη ενότητα του σχολικού βιβλίου 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝ με τίτλο : 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Β. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Μέσα από τις συζητήσεις, τις δραστηριότητες  και τις μικρές ενεργές έρευνες – project 
που πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες στις ομάδες μελετήθηκε 
διεξοδικά αυτό το θέμα, δόθηκαν απαντήσεις  στα ερωτήματα και συντάχθηκε αυτή η 
εργασία. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα και τις μορφές εργασίας και 

απασχόλησης που διαμορφώνονται στις μέρες μας. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφορίας 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας να εργάζονται ομαδικά 

 Άσκηση στη συλλογή, επεξεργασία, διάδοση της εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής πληροφορίας 

 Ενημέρωση για την εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Ενημέρωση για τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες στο σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον 

 Διαχείριση και επεξεργασία των αποκτημένων πληροφοριών 

 Διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης 

 Γνωριμία με τους χώρους εργασίας 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
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ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948  

ΑΡΘΡΟ 23  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά 
του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται 
από την ανεργία.  
2. 'Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.  
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να 
εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να 
συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.  
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να 
συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.  

 
ΑΡΘΡΟ 24  

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό 
περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.  

 

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Άρθρο 22 

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη 
δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική 
εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.  

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης 
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.  

2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν 
αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.  

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους 
δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.  
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ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Η Ευελιξία στην Αγορά Εργασίας - Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (N. 2639/1998, N. 
2874/2000) και οι επιπτώσεις τους στο χώρο της Απασχόλησης και της 
Ανταγωνιστικότητας 

Στην ευελιξία μάς οδηγούν οι συνθήκες της οικονομίας, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, ο 
διεθνής ανταγωνισμός, ακόμη και το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, 
δηλαδή η ανεργία των νέων και των γυναικών.  

Τι σημαίνει ευελιξία; Σημαίνει το δικαίωμα της επιχείρησης να απασχολεί το προσωπικό 
της, όταν και όσο της χρειάζεται με το μικρότερο δυνατό για αυτήν κόστος.  

Για τους θεωρητικούς του δικαίου η ευελιξία προϋποθέτει αποδέσμευση από βασικούς 
κανόνες εργατικής νομοθεσίας. Αφορά, κυρίως τις διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα 
επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
μεταβάλλεται η περίοδος αναφοράς, που, ενώ παλαιότερα ήταν το εικοσιτετράωρο και η 
εβδομάδα, τώρα επιμηκύνεται σε τέσσερις ή έξι ή και δώδεκα μήνες και πλέον δεν έχει 
σημασία ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος εργασίας για την ημέρα ή την εβδομάδα, 
όπως παλαιότερα, αλλά ο μέσος όρος της περιόδου αναφοράς. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, γιατί παρέχεται η ευχέρεια στον 
εργοδότη να απασχολεί τον μισθωτό, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής του, 
περισσότερες ώρες την ημέρα και την εβδομάδα, για ορισμένη χρονική περίοδο και 
λιγότερες για άλλη χρονική περίοδο, αρκεί σε όλη αυτή την περίοδο αναφοράς να 
τηρείται ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας.  

Η περιγραφή των χρονικών περιορισμών στην παροχή εξηρτημένης εργασίας, όπως 
αυτή ισχύει από 1.4.2001, με βάση το N. 2874/2000 (ΦΕΚ 286ΑΥ/29.12.2000), είναι η 
εξής:  

1. Οκτώ ώρες απασχόλησης ημερησίως. 
2. Σαράντα ώρες εβδομαδιαίως (συμβατικό ωράριο εργασίας). 
3. Ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση μέχρι τρεις ώρες, πέραν των σαράντα ωρών. 
4. Νόμιμη υπερωριακή απασχόληση μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι ωρών 
ετησίως. 
5. Στις περιπτώσεις 3 και 4 το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 50%. 
6. Σε περίπτωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, ο μισθωτός δικαιούται 
αποζημίωση ίση με το 250% του καταβαλλομένου ωρομισθίου.  

Ας δούμε, πώς επιτυγχάνεται η ευελιξία αυτή, με βάση τους παλαιότερους θεσμούς και 
τι νέες νομοθετικές εξελίξεις.  

Οι παλαιότεροι θεσμοί είναι η υπερεργασία (ήδη ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση), 
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η υπερωρία, η εργασία τις Κυριακές και αργίες, η νυκτερινή εργασία, η εποχιακή 
απασχόληση, κυρίως σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις, η διαθεσιμότητα και 
η εκ περιτροπής εργασία.  

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (N. 2639/1998, N. 2874/2000) προβλέπουν ορισμένες 
ειδικές μορφές απασχόλησης, άτυπες και ρυθμισμένες, όπως και τη μερική 
απασχόληση.  

Ι. Ειδικές μορφές απασχόλησης  

1. Οι άτυπες μορφές απασχόλησης 
Αυτές είναι κυρίως η τηλεργασία, η κατ΄ οίκον απασχόληση και η απασχόληση με 
συμφωνία αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν).  

Πρόκειται για ανεξάρτητη εργασία, κατά μαχητό, όμως, τεκμήριο. Χρειάζεται, δηλαδή, 
έγγραφη κατάρτιση της εν λόγω σύμβασης και γνωστοποίησή της εντός 15 ημερών 
στην Οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, έτσι ώστε, αν δεν υπάρξουν τα προαπαιτούμενα 
αυτά, ο εργαζόμενος να έχει δικαίωμα προσβολής του τεκμηρίου και απόδειξης ότι 
πρόκειται για σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, οπότε εφαρμόζεται το σύνολο της 
εργατικής νομοθεσίας.  

Είναι σημαντικό, πάντως, ότι το τεκμήριο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο 
εργαζόμενος προσφέρει την εργασία του αποκλειστικά ή, έστω, κατά κύριο λόγο σε ένα 
μόνο εργοδότη.  

2. Οι ρυθμισμένες μορφές απασχόλησης 
Ο θεσμός της διευθέτησης του χρόνου εργασίας εισήχθη αρχικά με το N. 1892/90, ο 
οποίος προέβλεπε δυνατότητα αύξησης του χρόνου εργασίας μέχρι 9 ώρες ημερησίως 
και 48 ώρες εβδομαδιαίως, για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες και αντίστοιχης 
μείωσης για τους επόμενους τρεις μήνες. Ο μέσος όρος εργασίας δεν έπρεπε να 
ξεπερνά τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.  

Τη δυνατότητα αυτή επέκτεινε ο N. 2639/98, ο οποίος προέβλεψε αύξηση του αριθμού 
ωρών εργασίας μέχρι 10 ώρες ημερησίως και 48 εβδομαδιαίως, για χρονικό διάστημα 
μέχρι 6 μήνες και αντίστοιχη μείωση για τους επόμενους 6 μήνες. Ο μέσος όρος 
εργασίας δεν έπρεπε να ξεπερνά τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον, υπήρχε 
δυνατότητα αύξησης του ημερήσιου χρόνου εργασίας μέχρι 9 ώρες, για διάστημα 2 
μηνών και αντίστοιχη μείωση το επόμενο διάστημα, στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 
20 εργαζομένους.  

Τις ρυθμίσεις αυτές κατήργησε ο τελευταίος N. 2874/29.12.2000, ο οποίος προβλέπει 
ότι σε επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας σαράντα 
ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται, με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή 
με συμφωνίες του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου ή του συμβουλίου 
εργαζομένων ή της ένωσης προσώπων, να κατανέμονται 138 ώρες, από το συνολικό 
ετήσιο χρόνο εργασίας, με αυξημένο αριθμό ωρών σε ορισμένες περιόδους και με 
αντίστοιχη μείωση των ωρών εργασίας κατά το λοιπό διάστημα.  
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής 
ανάπαυσης των εργαζομένων, καθώς και να μην παρατηρείται υπέρβαση ανωτάτου 
ορίου του μέσου όρου εβδομαδιαίας απασχόλησης, ο οποίος καθορίζεται σε 38 ώρες, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες υπερωρίες.  

Στις επιχειρήσεις που δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων ή 
που ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρότερος από 20, η συμφωνία διευθέτησης 
γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωματείου ή της αντίστοιχης 
ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή δεν υπόκειται σε αυξομειώσεις, 
αντιστοιχεί, δηλαδή, σε μισθό 8ώρου ημερησίως και 40ώρου εβδομαδιαίως. Αντίστοιχα, 
προσαύξηση νοείται μόνο στην περίπτωση που ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας 
υπερβαίνει τις 38 ώρες. Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, αντί του 
αντισταθμίσματος του μειωμένου ωραρίου, είτε ημερήσια ανάπαυση (ρεπό), είτε 
ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας μετ΄ αποδοχών άδειας. Και τέλος, αν δεν 
ολοκληρωθεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ιδίως λόγω παραίτησης ή απόλυσης 
του εργαζομένου ή εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης, τότε ο εργαζόμενος έχει 
αξίωση για ανάλογη προσαύξηση του μισθού του.  

 

3. Η μερική απασχόληση 
α. Το νομικό πλαίσιο  
Μερική είναι η απασχόληση κατά την οποία ο ημερήσιος, εβδομαδιαίος και, μετά την 
εισαγωγή του N. 2639/98, δεκαπενθήμερος ή μηνιαίος, χρόνος εργασίας συμφωνείται 
μικρότερος σε διάρκεια από τον κανονικό, νόμιμο ή συμβατικό. Η μερική απασχόληση 
συμφωνείται με έγγραφη ατομική σύμβαση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, η οποία 
πρέπει να υποβληθεί εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν υποβληθεί, 
τότε η απασχόληση θεωρείται πλήρης. Η σύμβαση καταρτίζεται, είτε μονομερώς από 
τον εργοδότη με βάση το διευθυντικό του δικαίωμα, είτε, κατά την ορθότερη άποψη, 
ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, στην αρχή της εργασιακής 
σχέσης ή κατά τη διάρκειά της. ΄Oσον αφορά στις αποδοχές των μερικώς 
απασχολούμενων, αυτές μειώνονται ανάλογα, ώστε να αντιστοιχούν με τις ώρες 
εργασίας. Η μείωση αφορά, τόσο το μισθό, όσο και τις αποδοχές αδείας. Η παροχή της 
εργασίας γίνεται μια φορά κάθε ημέρα και συνεχόμενα, ενώ ο μισθωτός έχει δικαίωμα 
να αρνηθεί πρόσθετη εργασία (πέραν της μερικής απασχόλησης), εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από οικογενειακές του υποχρεώσεις ή από άλλη παράλληλη 
απασχόλησή του. Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν προτεραιότητα στην κατάληψη 
των θέσεων πλήρους απασχόλησης. ΄Eχει κριθεί ότι είναι άκυρη η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας, όταν ο λόγος είναι η άρνηση του απασχολούμενου να δεχθεί θέση 
μερικής απασχόλησης. ΄Oταν η μείωση του χρόνου απασχόλησης συνδυάζεται με 
διατήρηση του μισθού πλήρους εργασίας, τότε δεν έχουμε μερική απασχόληση, αλλά 
συμβατική μείωση του χρόνου εργασίας, οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη 
μερική απασχόληση.  

β. Οι μορφές της μερικής απασχόλησης 
i.JOB SHARING. Πρόκειται για πλήρη απασχόληση, η οποία, όμως, μοιράζεται μεταξύ 
δυο μισθωτών με εσωτερική μεταξύ τους εναλλαγή. Το δικαίωμα διανομής του χρόνου 
εργασίας JOB SHARING συνοδεύεται από τη δυνατότητα μεταφοράς ωρών εργασίας 
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από ημέρα σε ημέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Άλλοτε αυτό γίνεται, χωρίς να 
θίγεται η πλήρης απασχόληση, η οποία, όμως, αξιολογείται πλέον σε ευρύτερη βάση 
από την εβδομάδα (τρίμηνο - εξάμηνο - έτος) και άλλοτε συνδυάζεται με τη μερική 
απασχόληση. Από τη στιγμή που η τήρηση του νομίμου χρόνου εργασίας δεν 
αξιολογείται με βάση την ημερησία ή την εβδομαδιαία απασχόληση, προέχουσα 
σημασία αποκτά ο μέσος όρος εργασίας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι 
κίνδυνοι για καταστρατήγηση σε βάρος του εργαζομένου περιορίζονται με διασφαλίσεις, 
που προβλέπονται σε συλλογικό επίπεδο (συμφωνίες με εκπροσώπους των 
εργαζομένων και συλλογικές συμβάσεις εργασίας).  

 

ii. Διαλείπουσα εργασία. Aποτελεί μορφή μερικής απασχόλησης, η οποία, όμως, 
παρέχεται ακανόνιστα, δηλαδή με διαλείμματα, όχι κανονικά ή προκαθορισμένα. Κατά 
τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη μερική απασχόληση.  

iii. Απασχόληση εκ περιτροπής. Πρόκειται για εργασία εναλλάξ ανά ημέρα, εβδομάδα 
ή μήνα κατά πλήρες ωράριο. Η εκ περιτροπής εργασία συνάπτεται με γραπτή 
συμφωνία, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή 
διαιτητικών αποφάσεων. Η μείωση του μισθού είναι ανάλογη της μείωσης εργασίας, όχι 
όμως και απαραίτητη, αφού είναι έγκυρη η συμφωνία για καταβολή πλήρους μισθού. Το 
δικαίωμα αδείας με αποδοχές, καθώς και τα επιδόματα αδείας και τα δώρα εορτών είναι 
ανάλογα των αποδοχών.  

iv. Εργασία κατά την Κυριακή. Eπιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, όταν υπάρχει εξαιρετική σώρευση εργασίας. ΚατΥ εξαίρεση, 
επιτρέπεται με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας για ορισμένες κατηγορίες 
επιχειρήσεων (π.χ. τύπου). Η εν λόγω εργασιακή σχέση δεν υποβάλλεται σε ορισμένο 
τύπο. Ως αντιστάθμισμα, προσφέρεται μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης εντός 
της εβδομάδας και προσαύξηση 75% του νόμιμου ωρομισθίου, υπό την προϋπόθεση 
ότι υπήρξε πραγματική απασχόληση την Κυριακή τουλάχιστον 5 ωρών. Για όσους 
αμείβονται με ημερομίσθιο, υπάρχει επιπλέον αξίωση για το ημερομίσθιο.  

v. Εργασία σε ημέρες αργίας. Kατά τις προαιρετικές ημέρες αργίας επαφίεται στη 
διευθυντική εξουσία του εργοδότη αν θα εργασθεί το προσωπικό. Στις υποχρεωτικές 
ημέρες αργίας η εργασία πληρώνεται με το ημερομίσθιο ή το 1/20 του μισθού και 
προσαύξηση 75%. Τα ποσά αυτά αποτελούν μορφή αποζημίωσης. Αν ο εργαζόμενος 
απουσιάσει αδικαιολόγητα, δεν δικαιούται του ημερομισθίου ή του 1/20 του μισθού, ενώ 
αν απουσιάσει δικαιολογημένα τα δικαιούται, χωρίς, όμως, προσαύξηση.  

vi. Νυχτερινή εργασία. Θεωρείται η εργασία από τις 10 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ. 
Επιβάλλεται με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου ή μονομερώς με βάση το 
διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Προβλέπεται προσαύξηση 25%.  

vii. Εποχιακή απασχόληση σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις. 
Συμφωνείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέχρι 9 μήνες, που λύονται αυτοδικαίως 
με το τέλος της περιόδου. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση επαναπρόσληψης των 
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εργαζομένων για την επόμενη περίοδο, η οποία συντελείται ύστερα από έγγραφη 
ειδοποίηση του εργαζομένου και σύναψη νέας σύμβασης. Ο εργοδότης που δεν 
επιθυμεί την επαναπρόσληψη κάποιου εργαζόμενου είναι υποχρεωμένος να καταγγείλει 
την εργασιακή σύμβαση και να αποζημιώσει. Το δικαίωμα επαναπρόσληψης χάνεται, 
αν ο εργαζόμενος δεν προσέλθει εντός 5 ημερών από την πρόσκληση.  

.  

ΙΙ. Δανεισμός εργαζομένου  

Απόσπαση ή δανεισμός εργαζομένου είναι η τριμερής σχέση κατά την οποία ο 
εργαζόμενος παραχωρείται από τον εργοδότη σε τρίτο, για κάποιο χρονικό διάστημα, με 
σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο για τις ανάγκες του και κάτω από δική του 
ευθύνη, χωρίς όμως να διακόπτεται ο ενοχικός δεσμός του εργαζόμενου με τον 
παραχωρούντα εργοδότη.  

 

Επομένως, μεταξύ εργαζομένου -παραχωρούντα εργοδότη συνεχίζει να υφίσταται η 
σύμβαση εργασίας, μεταξύ παραχωρούντα εργοδότη και τρίτου συνάπτεται σύμβαση 
παραχώρησης, που αποτελεί ειδική μορφή προμήθειας εργασίας, ενώ μεταξύ 
εργαζομένου και τρίτου εργοδότη καθιερώνεται (πραγματική) σχέση εργασίας.  

Ο δανεισμός διακρίνεται σε μερικό, οπότε ο εργαζόμενος συνεχίζει παράλληλα να 
εργάζεται και στον αρχικό εργοδότη, και σε ολικό, οπότε ο εργαζόμενος εργάζεται 
αποκλειστικά στον τρίτο.  

Εδώ υπεισέρχεται και ο όρος της προσωρινής εργασίας, που παραπέμπει στον κατά 
επιχείρηση δανεισμό των εργαζομένων, σύμφωνα με τον οποίο ο αρχικός εργοδότης 
παραχωρεί τις υπηρεσίες του εργαζομένου σε τρίτους ή σε τρίτο σε εκδήλωση και 
εκτέλεση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, υπό την έννοια ότι η παραχώρηση 
αποτελεί το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του επιχειρηματία. Ο αρχικός 
εργοδότης προσλαμβάνει τον εργαζόμενο, όχι για να κάνει αυτός χρήση των υπηρεσιών 
του, αλλά για να τις παραχωρήσει σε άλλο εργοδότη. Την παραχώρηση αυτή κάνει ο 
αρχικός εργοδότης κατά επάγγελμα.  

1. Οι προϋποθέσεις του δανεισμού 
α. η πρόσληψη του εργαζόμενου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στην υπηρεσία του 
αρχικού εργοδότη, 
β. η προσωρινού χαρακτήρα παραχώρησή του σε τρίτο εργοδότη, 
γ. η διατήρηση από τον τρίτο επιχείρησης διακριτής από τον αρχικό εργοδότη, αλλιώς 
πρόκειται απλώς για μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, και  
δ. απαραίτητη συναίνεση του εργαζόμενου,  

2. Το περιεχόμενο της σύμβασης παραχώρησης  
Αυτή δεν υπόκειται σε τύπο. Με βάση αυτήν ο αρχικός εργοδότης:  

 Eχει υποχρέωση παραχώρησης του εργαζομένου.  
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 Δεν μπορεί να ανακαλέσει τον εργαζόμενο, εκτός αν καταγγείλει τη σύμβαση.  
 Υπέχει ευθύνη για την επιλογή του κατάλληλου εργαζομένου.  
 Δεν ευθύνεται για την πλημμελή εκτέλεση της εργασίας του παραχωρούμενου, 

γιατί δεν υπόσχεται αποτέλεσμα.  
 Μεταβιβάζει το διευθυντικό δικαίωμά του, για όσο χρόνο διαρκεί η παραχώρηση 

και  
 Παραμένει υπόχρεος για την καταβολή του μισθού.  

 

Αντίστοιχα ο τρίτος-εργοδότης:  

 Υπέχει υποχρέωση απασχόλησης του εργαζομένου.  
 Υποχρεούται σε αντάλλαγμα προς τον παραχωρούντα, το οποίο συνίσταται: 

- Στο μισθό του εργαζόμενου, που, όμως, καταβάλλεται στον αρχικό εργοδότη, 
γιατί με αυτόν συνδέεται ενοχικά. 
- Σε τυχόν συμφωνημένη επιπλέον αμοιβή.  

Η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας επισύρει ευθύνη έναντι του αρχικού 
εργοδότη, γιατί με αυτόν συνδέεται ο εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας.  

Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής, ο τρίτος δεν οφείλει την αντιπαροχή στον αρχικό 
εργοδότη, ενώ μπορεί να συμφωνηθεί η καταβολή του μισθού στον εργαζόμενο 
απευθείας από τον τρίτο Π εργοδότη.  

3. Το πλαίσιο της εργασιακής σχέσης  
Η μεταξύ του εργαζομένου και του τρίτου εργασιακή σχέση χαρακτηρίζεται από τα εξής:  

 Οι όροι εργασίας καθορίζονται από τη σύμβαση παραχώρησης.  
 Ο τρίτος εργοδότης έχει υποχρέωση αποζημίωσης του εργαζόμενου για 

υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση σε αργίες, Κυριακές, κ.ά.  
 Ο εργαζόμενος υπέχει υποχρέωση πίστης και στους δύο εργοδότες, ενώ 

αντίστοιχα και οι δύο εργοδότες έχουν υποχρέωση προνοίας απέναντί του 
(αυτοτελώς και παράλληλα).  

 Σε περίπτωση που οι δύο εργαζόμενοι υπάγονται σε διαφορετικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, ισχύει η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο.  

Η περάτωση του δανεισμού επέρχεται με την πάροδο του χρόνου παραχώρησης 
(αυτοδίκαια επιστροφή του εργαζομένου) ή με την καταγγελία οποιασδήποτε από τις 
δύο συμβάσεις, δηλαδή της σύμβασης παραχώρησης ή της αρχικής σύμβασης 
εργασίας. Το δικαίωμα καταγγελίας της αρχικής σύμβασης εργασίας διατηρεί ο αρχικός 
εργοδότης.  
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ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Ορισμός  

ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ  είναι η μορφή αυτή εργασίας κατά την οποία γίνεται χρήση 
υπολογιστών και άλλων μέσων τηλεπικοινωνίας με σκοπό να αλλάξει η δεδομένη 
γεωγραφικά θέση εργασίας. 

Ο ορισμός αυτός γίνεται πιο κατανοητός αν κάποιος φέρει στο μυαλό του το εξής 
παράδειγμα. Είναι ένα σκοτεινό και κρύο πρωινό. Το ξυπνητήρι σας χτυπάει 
εκνευριστικά. Είναι ώρα να σηκωθείτε και να αρχίσετε το καθημερινό πρόγραμμα 
ρουτίνας. Εγκαταλείψτε το ζεστό σας πάπλωμα, ετοιμάστε το πρωινό σας (αν έχετε 
χρόνο) και ευθύς αμέσως "ταξιδέψτε" για την δουλειάς σας. Η όλη διαδικασία παρόλο 
που επαναλαμβάνεται καθημερινά, δεν είναι καθόλου εύκολο να συνηθιστεί. Ποιος από 
εμάς αρέσκεται στο να ξυπνάει χαράματα, να αφήνει το ζεστό του σπίτι και να 
"μποτιλιάρεται" στους δρόμους; Ποιος μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα του πρωινού 
άγχους και της ταλαιπωρίας; Αν όχι κανείς πολλοί λίγοι. Όλοι μπορεί να το έχουμε 
συνηθίσει αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μας αρέσει κιόλας. Σκεφτείτε τι ωραία θα ήταν να 
μπορούσαμε να παραμείνουμε σπίτι μας, να απολαύσουμε τον καφέ μας, να 
γλιτώσουμε το πρωινό "ταξίδι" και να εργαστούμε κάνοντας τον δικό μας χρονικό 
σχεδιασμό, χωρίς να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας έναν πιεστικό διευθυντή ή ένα 
μουντό και γεμάτο ένταση κλίμα γραφείου. 

Μορφές τηλεργασίας 

Όταν λέμε ότι η τηλεργασία εφαρμόζεται με σκοπό να αλλάξει η δεδομένη γεωγραφικά 
θέση εργασίας, δεν εννοούμε ότι ο νέος χώρος εργασίας είναι αποκλειστικά και μόνο το 
σπίτι. Η τηλεργασία μπορεί να υλοποιηθεί με βάση τα παρακάτω σχήματα: 

Τηλεκέντρα (Telecentres) 

Πρόκειται για καλά οργανωμένους χώρους με τη μορφή γραφείων (που προσφέρουν 
δηλαδή τις υπηρεσίες που θα πρόσφερε ένα γραφείο). Οι χώροι αυτοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών είτε από υπαλλήλους της 
ίδιας εταιρείας, που όμως ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς εργασίας. Τα τηλεκέντρα 
διαφέρουν από τα γραφεία στα εξής. Αφενός μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά 
(στην ίδια γειτονιά) στον εργαζόμενο από άποψης απόστασης από ότι τα γραφεία της 
εταιρείας. Αφετέρου οι χώροι των τηλεκέντρων είναι ανοιχτοί χρησιμοποιούνται από 
όλους τους ενδιαφερόμενους. Καταργείται ο όρος της "ιδιοκτησίας" του συγκεκριμένου 
χώρου των παραδοσιακών γραφείων. Όλοι δουλεύουν παντού. Ένας εργαζόμενος που 
δούλεψε την Τετάρτη στην αίθουσα Α, την Πέμπτη μπορεί να δουλέψει στην αίθουσα Γ. 

Τηλεσπίτια (Telecottages) 
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Τα telecottages είναι μια μορφή τηλεκέντρων που όμως είναι συνήθως εγκατεστημένα 
σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για ξύλινες καλύβες η μικρά σπίτια, 
τα οποία είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας, που 
απαρτίζουν μικρά χωριά. Η συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στην 
Σκανδιναβία. Η εξάπλωσή τους από τις αρχές του 1980 μέχρι σήμερα υπήρξε ραγδαία 
με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν περί τα 500 telecottages σε όλη την Ευρώπη. Τα 
telecottages μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε παλιά σχολεία ή φάρμες ή και σε άλλα 
κτίρια της υπαίθρου. Ευρύτερος σκοπός τους είναι να ενδυναμώσουν την κατά τόπους 
οικονομία με το να: 

 εκπαιδεύουν τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών στην τηλεργασία και 
στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής  

 απορροφoύν τη νεολαία των περιοχών αυτών στην αγορά εργασίας  
 δίνουν την ευκαιρία στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και τοπικούς οργανισμούς 

να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξοπλισμό υψηλότερων τεχνολογικών 
προδιαγραφών.  

Τηλεργασία στο σπίτι (Home based teleworking) 

Το παράδειγμα που δόθηκε στον ορισμό αναφέρεται σ' αυτό το μοντέλο εργασίας. Είναι 
φανερό ότι η τηλεργασία, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, πραγματοποιείται με έδρα το 
σπίτι. Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ είναι πως ένας χώρος του σπιτιού πρέπει να 
μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί αντίστοιχα με γραφική ύλη, τηλέφωνα, 
fax, υπολογιστή, modem και ISDN για σύνδεση του υπολογιστή με το Δίκτυο κ.ά., 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας. 

Νομαδική τηλεργασία (Nomadic teleworking) 

Οι τηλεργαζόμενοι μ' αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας είναι περιφερόμενοι. Δεν 
υπάρχει σταθερός χώρος 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. 
Οι τηλεργαζόμενοι συνεπώς σ' αυτό το μοντέλο είναι εντελώς αποδεσμευμένοι από τον 
όρο της σταθερής βάσης εργασίας. 

Τηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου (Remote office teleworking) 

Εδώ γίνεται χρήση γραφείου το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε απόσταση από την 
εταιρεία και τα υπόλοιπα γραφεία της. Οι τηλεργαζόμενοι είναι συνήθως υπάλληλοι των 
οποίων η φύση της δουλειάς τους επιτρέπει ή καμιά φορά και 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 
Δίκτυο και στις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης. 

Διάσπαρτη τηλεργασία (Offshore teleworking) 

Αυτή η μορφή αποτελεί μια παραλλαγή της τηλεργασίας μέσω κινητών γραφείων. Ό 
όρος αυτός ανακαλύφθηκε το 1992-1993 μετά από έρευνα του Βρετανικού τμήματος 
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Βιομηχανίας και Εμπορίου. Αφορά στη δημιουργία κινητών γραφείων ανά τον κόσμο, 
ανάλογα με τις ανάγκες μιας εταιρείας. Οι τηλεργαζόμενοι μετατίθενται από περιοχή σε 
περιοχή και από χώρα σε χώρα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ένα 
παράδειγμα τέτοιας μορφής είναι το Πανευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο. 

Τηλεχωριά (Televillages) 

Πρόκειται για μία σύγχρονη μορφή telecottages. Η προηγμένη εικόνα τους απαιτεί 
ολόκληρα χωριά εξοπλισμένα με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα χωριά απαρτίζονται 
από επιμέρους σπιτάκια, όλα "καλωδιωμένα", ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στο 
δίκτυο του τηλεχωριού και να μπορούν όλα να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με 
άλλα τηλεχωριά ή βάσεις. 
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Οφέλη και πλεονεκτήματα 

Μελετώντας κανείς προσεκτικά τα χαρακτηριστικά της τηλεργασίας 
μπορεί να κάνει λόγο για τα πολλαπλασιαστικά της οφέλη σε 
περισσότερους από έναν τομείς. Ακολούθως η τηλεργασία είναι 
απαραίτητη γιατί:  

 Καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό 

 Διαφυλάσσει την προστασία του περιβάλλοντος  

 Ενδυναμώνει την οικονομία 

 Αντιστέκεται στο φαινόμενο της αστυφιλίας και προάγει 
την αποκέντρωση  

 Βοηθά τον εργαζόμενο να διαλέξει τον τόπο και το χρόνο 
εργασίας του  

 Προάγει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου (όχι 
μόνο ως επαγγελματία, αλλά και ως γονέα, ως μέλους της 
κοινωνίας κ.λ.π.)  

 Εξοικονομεί χρόνο και για τον εργαζόμενο και για την 
εταιρεία στην οποία απασχολείται  

 Εξοικονομεί χώρο στην εταιρεία  

 Εξαπλώνεται παντού και γρήγορα 

 Εξοικειώνει το σύγχρονο άνθρωπο με τις απαιτήσεις του 
μέλλοντος  

Ψάχνοντας θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί και σε πολλά άλλα. 
Ωστόσο τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά για να πείσουν ακόμα και 
τον πιο δύσπιστο για τα πλεονεκτήματά της απέναντι σε άλλες μορφές 
εργασίας.  

 

Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας 

Η τηλεργασία δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας για όλα τα επαγγέλματα, για 
παράδειγμα επαγγέλματα που θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση την προσωπική 
επαφή ή τη χειρωνακτική εργασία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με βάση την 
τηλεργασία. Κοντολογίς, μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορούν να 
ασκηθούν μέσω της τηλεργασίας είναι: 

 Καλές Τέχνες  
 Οπτικοακουστικά μέσα  
 Εμπόριο  
 Επικοινωνία  
 Σχεδιασμός multimedia  
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 Εκπαίδευση  
 Στελέχωση προσωπικού  
 Management  
 Σχεδίαση Γραφικών  
 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
 Εφαρμογές σχετικά με το Internet  
 Δημοσιογραφία  
 Νομικός, οικονομικός και κοινωνικός τομέας  
 Marketing  
 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες  
 Γραμματειακή υποστήριξη  
 Μεταφράσεις 

Νομικά θέματα που σχετίζονται με την τηλεργασία 

Το δικαίωμα της παρέμβασης και επιθεώρησης του προσωπικού χώρου 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται σ' αυτές τις περιπτώσεις που ο προσωπικός χώρος το υ 
τηλεργαζόμενου ελέγχεται ή εποπτεύεται από υπεύθυνο της εταιρείας για να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητα του χώρου και του εξοπλισμού. Πρόκειται για μία 
περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα μεταξύ των δύο 
πλευρών (εργοδότης - τηλεργαζόμενος), αν δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο νομικά ή 
στο συμβόλαιο εργασίας. Ο μεν εργοδότης μπορεί να επικαλεστεί λόγους ασφάλειας, 
υγιεινής και παραγωγικότητας, προκειμένου να επιθεωρήσει τον ιδιωτικό χώρο εργασίας 
του τηλεργαζόμενου, που είναι ταυτόχρονα και η κατοικία του, ενώ ο τηλεργαζόμενος 
υποστηρίζεται από την αρχή που θέλει την κατοικία του να αποτελεί και άσυλο το οποίο 
μπορεί να παραβιαστεί μόνο με ένταλμα, θεωρώντας ότι η επίσκεψη αρμοδίων στον 
προσωπικό του χώρο συνιστά καταπάτηση της ιδιωτικής του ζωής. 

Κάλυψη εξόδων 

Ο εργοδότης κανονικά οφείλει να προμηθεύσει με υπολογιστή τον εργαζόμενο. 
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο εργοδότης πρέπει να καλύψει όλα τα έξοδα του 
εργαζόμενου που έχουν σχέση με την εργασία του. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν τη ρήτρα, 
είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καλύψει τον τηλεφωνικό λογαριασμό, ή έξοδα 
χαρτικών και ειδών γραφείου κ.ά. Το ίδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους 
τηλεργαζόμενους, είτε μέσω ειδικής νομικής ρύθμισης είτε μέσω του συμβολαίου που 
υπογράφουν οι δύο πλευρές. 

Έξοδα του χώρου εργασίας 

Τέτοια έξοδα αποτελούν η θέρμανση, ο φωτισμός και η καθαριότητα του χώρου, στο 
βαθμό που αναφέρονται στο χώρο εργασίας του τηλεργαζόμενου. 

Επίβλεψη και παρακολούθηση της παραγωγής έργου 

Ο τηλεργαζόμενος πρέπει να δικαιούται να έχει αρμόδιο για την επίβλεψή του. 

Υπευθυνότητα για την καταστροφή ή την απώλεια υλικού 
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Θα πρέπει να προβλέπεται αν ο τηλεργαζόμενος είναι υπόλογος σε περίπτωση που 
χαθεί, καταστραφεί ή ακόμα διοχετευθεί υλικό σε κατευθύνσεις που δεν προβλέπονται 
από τις εκάστοτε συμφωνίες. 

Ασφαλής πρόσβαση στο Δίκτυο - Η αρχή της εμπιστευτικότητας 

Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στο δίκτυο του τηλεργαζόμενου 
και η μεταφορά υλικού και πληροφοριών γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Είναι γνωστά τα 
προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς όπου οι επονομαζόμενοι hackers 
παραβιάζουν τους προστατευτικούς κωδικούς και αποκτούν άμεση πρόσβαση στο 
υλικό. 

Κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 

Η τηλεργασία με βάση το σπίτι έχει θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στον 
κοινωνικό όσο και στον ψυχολογικό τομέα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο επιτυχημένος 
εργαζόμενος είναι αυτός που έχει οριοθετήσει σωστά τη θέση του και το ρόλο του μέσα 
στο σπίτι. Η αλληλεπίδραση των ρόλων μέσα στο σπίτι καθορίζει σε σημαντικό βαθμό 
την επιτυχία της τηλεργασίας. Ένας πρώτος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος 
παράγοντας, γίνεται συνεπώς λόγος για την / τον σύζυγο, τα παιδιά ή όποιο άλλο μέλος 
της οικογένειας. Τα μέλη της οικογένειας είναι σε θέση να βοηθήσουν ή να 
παρεμποδίσουν το έργο του τηλεργαζόμενου ανάλογα με τη στάση τους. Όταν για 
παράδειγμα μία σύζυγος γίνεται πολύ απαιτητική και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο 
σύζυγος εργάζεται σπίτι και διαρκώς του, αποσπά την προσοχή με το να του ζητά να 
διεκπεραιώσει δουλειές του σπιτιού. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό των παιδιών που 
παίζουν και φωνάζουν μέσα στο σπίτι όταν η μητέρα προσπαθεί να εργαστεί μπροστά 
από τον υπολογιστή. Ακόμη, όταν ο τηλεργαζόμενος είναι συνεχώς απομονωμένος στο 
γραφείο του και δεν συμμετέχει στην οικογενειακή ζωή, δημιουργεί ίσως εντονότερο 
πρόβλημα παρά αν εργαζόταν στην επιχείρηση. Η εναρμόνιση των ρόλων και η 
ισορροπία των υποχρεώσεων συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή διεξαγωγή της 
τηλεργασίας. Θα πρέπει τόσο ο τηλεργαζόμενος όσο και τα λοιπά μέλη να κατανοούν 
αλλήλους. Ο κοινός σχεδιασμός κάποιου προγράμματος (ώρες φαγητού, ψυχαγωγίας, 
κ.λ.π.) είναι μια πολύ καλή λύση για να συνεχιστεί η ήρεμη οικογενειακή ζωή και 
παράλληλα να εκπληρωθούν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι ο χώρος εργασίας μέσα στο σπίτι και η διευθέτηση του 
εξοπλισμού. Πόσο μεγάλο είναι το γραφείο; Είναι αρκετά απομονωμένο από τους 
υπόλοιπους χώρους; Χρειάζεται να χρησιμοποιείται ο υπολογιστής από άλλα μέλη της 
οικογένειας; Πόσες ώρες και ποιες; Όλα τα παραπάνω είναι ερωτήματα που θα πρέπει 
να εξεταστούν προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα. Ο χώρος και ο 
εξοπλισμός πολλές φορές είναι κοινά για περισσότερα από δύο μέλη. Το ζήτημα όμως 
είναι πως ο χώρος είναι κοινός για άτομα που έχουν διαφορετικές δραστηριότητες. Για 
παράδειγμα, ο πατέρας χρειάζεται το υπνοδωμάτιο για να εργαστεί, ενώ η μητέρα για 
να αναπαυθεί αφού εργαζόταν όλη την ημέρα. Το παιδί χρειάζεται τον υπολογιστή για 
να κάνει μια σχολική εργασία, την ίδια ώρα που ο πατέρας τον χρειάζεται για να 
ολοκληρώσει την συγγραφή ενός κειμένου που πρέπει να παραδώσει. Όλα αυτά είναι 
συχνότατα προβλήματα, με μόνη εφικτή λύση τον άρτιο σχεδιασμό και 
προγραμματισμό. Όσο για το χώρο εργασίας μέσα στο σπίτι, αυτός καλύτερα να 
βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο απομονωμένος από πηγές θορύβου και αν είναι δυνατόν 
να έχει μόνο έναν χρήστη. 
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Η δυνατότητα που παρουσιάζει η τηλεργασία να χειρίζεται ο ίδιος ο τηλεργαζόμενος το 
χρόνο του ανάλογα με τις υποχρεώσεις του, καθώς και να μην απαιτείται να εμφανίζεται 
και να συμπεριφέρεται ανάλογα με τις περιστάσεις και τα πρότυπα της εταιρείας είναι 
δύο από τους λόγους που οι τηλεργαζόμενοι αρνούνται επίμονα να αλλάξουν αυτόν τον 
τρόπο εργασίας. Επιπλέον η ευκαιρία που δίνεται στον τηλεργαζόμενο να εργάζεται 
μακριά από το γραφείο, που συνήθως αποτελεί πηγή άγχους, φασαρίας και 
εκνευρισμού, φαίνεται να ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο αυτή την στάση των 
τηλεργαζομένων. 

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που οι τηλεργαζόμενοι νιώθουν απομονωμένοι στο 
σπίτι και ιδιαίτερα όταν ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και τους υποχρεώνει να μην 
αλλάζουν παραστάσεις και περιβάλλον, ενώ συχνά συσσωρεύεται και η ένταση που 
απορρέει και από τις άλλες υποχρεώσεις. 

Θετικός αντίκτυπος της τηλεργασίας 

 Ελεύθερη επιλογή των ωρών εργασίας  

 Εργασία χωρίς διακοπές  
 Περιορισμένος αριθμός προστριβών με συνεργάτες και συναδέλφους  

 Δεν υπάρχει άμεσος ορατός έλεγχος από τον manager (δεν υπάρχει άμεση 
επιστασία του τηλεργαζόμενου)  

 Μειωμένα έξοδα μεταφοράς και οικονομία χρόνου  

 Ευκολία στο συνδυασμό των οικογενειακών και επαγγελματικών 
υποχρεώσεων  

 Ευκολία στην ανατροφή των παιδιών  

Αρνητικός αντίκτυπος της τηλεργασίας  

 Κίνδυνος εργασιομανίας με αποτέλεσμα την απώλεια αργιών, Κυριακών 
και άλλων τυπικά μη εργάσιμων χρονικών περιόδων.  

 Ο τηλεργαζόμενος μπορεί να αποφασίσει να εργαστεί ακόμα και όταν είναι 
άρρωστος, ή να προφασιστεί εύκολα την αρρώστια για να γλιτώσει από 
την εργασία. Επίσης, αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι άρρωστο 
πιθανότατα θα επηρεάσει τον τηλεργαζόμενο. Γενικά καταστάσεις που 
εξελίσσονται στο οικογενειακό περιβάλλον συνήθως δεν αφήνουν 
αδιάφορο τον τηλεργαζόμενο.  

 Απώλεια επαφής με το εργασιακό περιβάλλον και αδυναμία ανάπτυξης 
συναδελφικών σχέσεων  

 Αδυναμία συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ή σε εργασιακές 
δραστηριότητες.  

 Συχνά απώλειες παραγωγικότητας λόγω τεχνικών βλαβών (π.χ. 
προβλήματα με τον υπολογιστή μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια 
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υλικού και πληροφοριών). Επίσης, η επιθεώρηση των μηχανημάτων στο 
σπίτι από κάποιον ειδικό δεν είναι συχνό φαινόμενο.  

 Η επιθεώρηση της εργασίας, όταν γίνεται, δημιουργεί άσχημες εντυπώσεις 
γιατί μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στην προσωπική ζωή. Ο 
τηλεργαζόμενος χάνει κάθε επαφή με τις προοπτικές ανάπτυξης και 
εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία, π.χ. προαγωγές.  
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ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  

Η έρευνα του ΣΒΒΕ  

1. Αριθμητική ευελιξία: Iκανότητα της επιχείρησης να αυξομειώνει το προσωπικό 
της με βάση τις παραγωγικές ανάγκες  

 Το 6,1% των εργαζομένων (954 στους 15.574) στις επιχειρήσεις οικονομικής 
δραστηριότητας Βορείου Ελλάδος απασχολείται σε ειδικές μορφές 
απασχόλησης. Ειδικότερα: 
- Το 23,4% των εργαζομένων κάνουν χρήση της βάρδιας, με ισόποση σχεδόν 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών. 
- Οι υπερωρίες συγκεντρώνουν το 27,7% του εργατικού δυναμικού, με πολύ 
μικρή συμμετοχή των γυναικών. 
- Το κυλιόμενο ή κλιμακωτό ωράριο έρχεται τρίτο με 20,2%, με συντριπτική 
πλειοψηφία των ανδρών (76,14%. 
- Η εργασία το Σάββατο και την Κυριακή εφαρμόζεται στο 14,7% του εργατικού 
δυναμικού, όπου και πάλι οι άνδρες απασχολούνται κατά το 88,49%.  

 Το 57,2% των απασχολούμενων σε ειδικές μορφές απασχόλησης είναι άνδρες 
ηλικίας 30Π44 χρόνων, που εργάζονται για 31 και πλέον ώρες την εβδομάδα.  

 Στις μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 49 εργαζόμενοι) οι μερικώς απασχολούμενοι 
φτάνουν στο 12,22% του ειδικώς απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Το 
88,46% από αυτούς είναι άνδρες.  

 Το 4,9% του ειδικά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στις μεσαίες (από 
50Π249 εργαζόμενους) εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.  

 Στις μεγάλες επιχειρήσεις (από 250 εργαζόμενους και άνω) το 6,4% του 
εργατικού δυναμικού εργάζεται με ειδικές μορφές απασχόλησης. Το 50,26% από 
αυτούς είναι γυναίκες.  

 

2. Λειτουργική ευελιξία: Iκανότητα της επιχείρησης να μεταβάλλει την εξειδίκευση 
εκπαίδευση του προσωπικού της και να το μετακινεί από μια παραγωγική 
διαδικασία σε άλλη.  

 Το 55,6% των μεσαίων επιχειρήσεων, το 62,5% των μεγάλων και το 68,2% των 
μικρών μεριμνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους.  

 Το 78,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν προτιμά να προσλαμβάνει παλιούς 
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ενώ το 80% των επιχειρήσεων παρέχει 
δυνατότητες κατάληψης θέσεων πλήρους απασχόλησης από μερικώς 
απασχολούμενους.  

3. Χρηματοοικονομική ευελιξία: Ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει 
διαφορετικών τύπων ανταμοιβές προς τους εργαζόμενους.  

 Το 56,5% των επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιεί συστήματα πληρωμών, που να 
ανταμείβουν την απόκτηση νέων προσόντων.  
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 Το 64,2% χρησιμοποιεί ενσωματωμένο σύστημα πληρωμών, δηλαδή κράμα 
πληρωμής με αξιολόγηση και καταμερισμού κερδών (bonus), ενώ το 35,8% 
χρησιμοποιεί καθαρά σύστημα πληρωμής με αξιολόγηση.  

4. Συμπεράσματα 
Δύο είναι τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΒΒΕ. Το 
πρώτο απαντά στο ερώτημα, εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ευέλικτες μεθόδους 
εργασίας και επ΄ αυτού η απάντηση που προκύπτει από την έρευνα είναι, σε μεγάλο 
βαθμό, αρνητική. Βέβαια, η έρευνα δεν μπόρεσε να διαπιστώσει γιατί δεν 
χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι αυτές, δηλαδή, εάν αυτό οφείλεται σε έλλειψη ανάγκης, σε 
ελλιπή πληροφόρηση ή και στις αντιδράσεις των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν ο νόμος 
απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του συνδικαλιστικού οργάνου τους. Επομένως, στο σημείο 
αυτό θα απαιτηθεί ο Σύνδεσμος να συνεχίσει την έρευνά του, για να διακριβώσει 
ακριβώς τους λόγους που οδηγούν στην παραπάνω διαπίστωση.  

Αντίθετα, από την έρευνα προκύπτει ξεκάθαρα ότι ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, είναι διαφορετικές οι μορφές ευέλικτης εργασίας που προτιμούνται. 
Επομένως, γνωρίζουμε ποιες μορφές επιλέγονται σε σχέση με τον αριθμό των 
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.  
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ΕΡΕΥΝΑ   ΤΗΣ   BARI - FOCUS  
 
Ένας junior executive... κλητήρας 
 

Junior account manager, account officer, executive assistant... Πίσω από χους 
βαρύγδουπους τίτλους που δίνουν οι επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, κρύβεται 
ένα μεγάλο μυστικό: πώς θα τούς κάνουν να δουλεύουν όσο τo δυνατόν περισσότερο, 
με το χαμηλότερο γι' αυτές κόστος. 
♦ Χιλιάδες -νέοι κυρίως- εργαζόμενοι, απόφοιτοι κολεγίων, πανεπιστημίων του ε-
ξωτερικού  αλλά  και ΑΕΙ προκειμένου να πιάσουν τη δουλειά υπογράφουν προσωπικές 
συμβάσεις στις οποίες συμφωνούν να λαμβάνουν κάθε μήνα 100,200 ή και 300 ευρώ 
παραπάνω από τον εκάστοτε κατώτερο μισθό της συλλογικής σύμβασης. 
Μαζί με τις αποδοχές λαμβάνουν και έναν τίτλο που περιγράφει -υποτίθεται- το ρόλο 
τους ως στελεχών της επιχείρησης. 
♦ Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνη τη στιγμή η επιχείρηση τους καταγράφει ως 
πρόσωπα εμπιστοσύνης, με διευθυντικά καθήκοντα. Κάτι που ενδεχομένως να τους 
στερήσει στο μέλλον τη δυνατότητα διεκδίκησης των υπερωριών που θα έχουν κάνει όχι 
μόνο τις εργάσιμες ημέρες, αλλά ακόμη και τις Κυριακές. 
Σύμφωνα με το νόμο 2269 του 1920 «περί κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης της Διε-
θνούς Συνδιασκέψεως εργασίας της Ουάσιγκτον», εξαιρούνται οι διευθυντικοί υ-
πάλληλοι από τις αποζημιώσεις για υπερωρίες, για απασχόληση τις Κυριακές, τις αργίες 
και τη νύχτα. 
Σύγχρονοι «σκλάβοι» 
♦ Από   έρευνα   της   Bari Focus προκύπτει ότι στην Ελλάδα πάνω από το 85% των 
νεαρών στελεχών εργάζεται περισσότερες από 40 ώρες    εβδομαδιαίως.    Ένας στους 
τέσσερις, μάλιστα, ξεπερνά τις 50 ώρες ανά εβδομάδα. Επίσης, περίπου το 25% των 
στελεχών κάθονται στο γραφείο και μετά τη λήξη του 8ωρου, μία ή δύο φορές την 
εβδομάδα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς το «συνηθίζουν» 3-4 μέρες την 
εβδομάδα. 
Για δουλειά ένα ή δύο Σαββατοκύριακα το μήνα δηλώνει πως πάει το 23% των 
στελεχών, ενώ υπάρχει και ένα 5% που δουλεύει επί 7 ημέρες κάθε ή σχεδόν κάθε 
βδομάδα. 
♦ Και όλα αυτά, τις περισσότερες φορές χωρίς οικονομικό αντίκρισμα: από το σύνολο 
των στελεχών που κάθονται παραπάνω από οχτώ ώρες στη δουλειά (τουλάχιστον δύο 
φορές το μήνα), μόνο το 23% πληρώνεται τις υπερωρίες ή παίρνει κάποιο μπόνους. Το 
υπόλοιπο 77% πρέπει να αρκεστεί στο μισθό που συμφώνησε όταν προσελήφθη. Ούτε 
ευρώ παραπάνω. 
♦ Σύμφωνα με πηγές της Επιθεώρησης Εργασίας, σπανίζουν οι εργαζόμενοι αυτού του 
τύπου που θα διεκδικήσουν υπερωρίες. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει αναπτυχθεί η λογική 
του «έτσι είναι εδώ τα πράγματα, είμαστε σε μια ανταγωνιστική αγορά και ισχύει ό,τι 
συμφωνήσαμε, δηλαδή να βγαίνει η δουλειά ακόμη κι αν χρειαστεί να ξενυχτήσουμε». 
Παράλληλα, υπάρχει και ο φόβος να μην μπουν στη «μαύρη λίστα» από τις άλλες 
εταιρείες εάν μαθευτεί στην αγορά ότι προσέφυγαν κατά του εργοδότη τους.  
♦ Ακόμη, όμως, και όσοι μπαίνουν στη διαδικασία διεκδίκησης συνήθως δεν κερδίζουν. 
Και αυτό επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν ένα μάρτυρα από την εταιρεία, που 
δούλευαν για να καταθέσει ότι πράγματι γίνονταν οι υπερωρίες και πόσες ήταν αυτές. 
Μερικές φορές οι υπάλληλοι κάνουν τηλεφωνικά ανώνυμες καταγγελίες στην 
Επιθεώρηση Εργασίας με την «ελπίδα» ότι οι επιθεωρητές θα μπουν στον κόπο να 
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ελέγξουν πόσοι βρίσκονται στις 9 το βράδυ στο γραφείο. Εάν γίνει ο έλεγχος και 
αποδειχθεί ότι τα «στελέχη» δούλευαν χωρίς υπερωρίες, τότε στην εταιρεία θα 
επιβληθεί πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 € 
Προσφυγές 
Η επιχείρηση, είτε είναι πολυεθνική, είτε διαφημιστική ή εταιρεία συμβούλων, θα κάνει 
προσφυγή για να ακυρώσει το πρόστιμο (αφού προκαταβάλει το 20%) ή θα αντικρούσει 
τους ισχυρισμούς όποιου υπαλλήλου προσφύγει τελικά στη δικαιοσύνη με τον 
ισχυρισμό ότι αυτός ήταν «διευθυντικός υπάλληλος» που σημαίνει ότι δεν δικαιούται 
υπερωρίες.  
♦ Ο δικαστής λοιπόν είναι αυτός που θα κρίνει εάν πράγματι πρόκειται για διευθυντικό 
ή απλό υπάλληλο... γραφείου. Υπάρχει πλούσια νομολογία από παλαιότερες 
αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ακόμη και 
αντίθετες μεταξύ τους. 
Για παράδειγμα, δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι εάν ο υπάλληλος «ενεργεί, εντός βέβαια 
των γενικών πλαισίων του κερδοσκοπικού σκοπού της εταιρείας και των γενικών 
αποφάσεων της διοίκησης, εξειδικεύοντας όμως αυτές με πνεύμα ελευθεριότητας και 
πρωτοβουλίας εκτελώντας επιτελική εξουσία, χαρακτηρίζεται ως διευθύνων 
υπάλληλος». Με άλλα λόγια -και υπό το πρίσμα αυτό-, όποιος συμμετέχει σε ένα 
«project» μπορεί να θεωρηθεί διευθύνων υπάλληλος! 
Από την άλλη, αποφάσεις δικαστηρίων έχουν κρίνει ότι εάν ο προϊστάμενος ενός 
υποκαταστήματος έχει περιορισμένα διευθυντικά καθήκοντα ενεργώντας μόνο κάτω 
από συγκεκριμένες οδηγίες, δεν του αρμόζει ο χαρακτηρισμός του διευθύνοντος υ-
παλλήλου. 
♦ Επ' αυτού και η... «καταγγελία» επιθεωρητή εργασίας που αναφέρει την προσπάθεια 
ενός σουπερμάρκετ να εμφανίσει τον έναν από τους δύο πωλητές του κρεοπωλείου 
(εντός του καταστήματος) ως προϊστάμενο και να αποφύγει το πρόστιμο για τη μη 
καταβολή υπερωριών επειδή αυτός είναι «διευθύνων υπάλληλος». 
Εν ολίγοις junior executive... χασάπης! 
 
Οι μισθοί των νέων στελεχών 

       Διακύμανση 

Θέσεις εισαγωγικού  
επιπέδου'* 

Ενδεικτική 
χαμηλή 
αμοιβή σε € 

Ενδεικτική 
υψηλή 
αμοιβή σε € 

Μέσος 
όρος € 

Γραμματέας 598,97 881,18 749,77 

Λογιστής 691,45 1.009,35  876,95 

Στέλεχος Πωλήσεων 596,57 1.111,22 897,90 

Βοηθός Μάρκετινγκ 737,10 1.083,04 921,56 

Αναλυτής/Προγραμματιστής 708,17 1.170,05 928,01 

Μηχανολόγος/μηχανικός 737,68 1.270,61 1.021,83 

 
*Αφορά νέα στελέχη που δεν έχουν προϋπηρεσία. 
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ – Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ 

 

 

Όσο οι δυτικού τύπου κοινωνίες εξελίσσονται, διαρκώς προκύπτουν καινούργια 
δεδομένα για τη σωματική και την ψυχική υγεία των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται 
με το όραμα της ευημερίας, της αφθονίας και της επαγγελματικής ανέλιξης. Και το 
ανησυχητικό είναι πως το τίμημα αυτής της υπερπροσπάθειας έχει αντίκτυπο όχι μόνο 
στην αποδοτικότητά τους αλλά και στην ποιότητα της καθημερινότητας που βιώνουν. 
Ενδεικτικά, το στρες αποτελεί για τους Βρετανούς το δεύτερο συνηθέστερο εργασιακό 
πρόβλημα υγείας μετά την οσφυαλγία. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αποφεύγουν να 
ζητήσουν βοήθεια διότι φοβούνται πως θα χαρακτηριστούν ανίκανοι να αντεπεξέλθουν 
στα καθήκοντά τους.  

Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν εύληπτο ορισμό για το τι είναι το εργασιακό στρες, 
θα λέγαμε ότι πρόκειται για την αντίδραση του οργανισμού στην προσπάθειά του να 
ανταποκριθεί στα ερεθίσματα του εργασιακού περιβάλλοντος, τα οποία του προκαλούν 
σωματικές και ψυχικές αντιδράσεις πέραν των συνηθισμένων.  

Ο συνήθης ύποπτος για αυτήν την ακρότητα δεν είναι άλλος από τον σύγχρονο τρόπο 
εργασίας που χαρακτηρίζεται από έντονη ανταγωνιστικότητα και διαρκείς πιέσεις για 
αποδοτικότητα και υψηλή αποτελεσματικότητα. Επίσης, πολλές φορές σημαντικό ρόλο 
έχουν οι αλλαγές στη διοικητική δομή και την εσωτερική διάρθρωση μιας επιχείρησης, 
με συνέπεια την αναδιάταξη των ατόμων ή του χώρου που συνθέτουν το εργασιακό 
περιβάλλον. Οι αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα την διαταραχή μιας καθησυχαστικής 
σταθερότητας που ο εργαζόμενος έχει ανάγκη, προκειμένου να αισθάνεται γνώριμος και 
ασφαλής.  

Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια διαρκής απαίτηση 
προσαρμογής του σε διαφορετικές συνθήκες, γεγονός που τον αγχώνει. Με αυτές τις 
αλλαγές, τόσο οι φίλοι στη δουλειά όσο και η παραδοσιακή έννοια του συνάδελφου 
χάνονται και ο εργαζόμενος ενδεχομένως να απομονώνεται και να περιθωριοποιείται. 
Μια άλλη συνηθισμένη παράμετρος εργασιακού στρες είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι 
ταυτίζονται υπερβολικά με την εργασία τους, έχουν εξωπραγματικά υψηλές προσδοκίες, 
ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να επηρεάσουν με κανένα τρόπο τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Όλα αυτά οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις, διαπροσωπικές 
αντιπαραθέσεις και αποξένωση, που έχει αντίκτυπο όχι μόνο στο αντικείμενο εργασίας, 
αλλά και στην ψυχοσωματική υγεία του ίδιου του ατόμου.  

Τα συμπτώματα:  

Ψυχικά: αίσθημα διαρκούς κόπωσης, θυμός, απογοήτευση, απώλεια ενθουσιασμού, 
αρνητικές σκέψεις, θλίψη, άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση  
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Σωματικά: ημικρανίες, αϋπνίες, γαστρεντερικές διαταραχές, αλλεργίες, γενικά όλες οι 
σωματικές διαταραχές που συνδέονται και με το στρες.  

Συμπεριφοράς: διάφορες καταχρήσεις (αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικές ουσίες), 
διατροφικές διαταραχές, αργοπορία, άρνηση τηλεφωνικών κλήσεων, αποφυγή 
της εργασίας (συχνές απουσίες)  

Πηγές εργασιακού στρες:  

Πάρα πολλά ή ελάχιστα καθήκοντα  

Η μη ξεκάθαρη εικόνα αρμοδιοτήτων  

Απουσία δημιουργικότητας στην εργασία  

Υπέρμετρη πίεση και ρεαλιστικές προθεσμίες για την εκτέλεση έργων  

Έλλειψη ελέγχου πάνω στην εργασία  

Το αίσθημα ότι δεν αναγνωρίζεται ή δεν εκτιμάται αρκετά η προσπάθεια, απόδοση 
στην εργασία  

Συνεχή λάθη εξαιτίας την αδυναμίας να ανταποκριθεί το άτομο στις απαιτήσεις της 
θέσης που έχει αναλάβει  

Προβλήματα επικοινωνίας με συναδέλφους, προϊσταμένους ή υφισταμένους  

Υπερβολική παρεμβολή των εργασιακών υποχρεώσεων στην ιδιωτική, κοινωνική ή 
οικογενειακή ζωή  

Κακές εργασιακές συνθήκες  

Επάγγελμα το οποίο δεν ταιριάζει στον εργαζόμενο  

Αίσθηση ανασφάλειας για το μέλλον και φόβος ανεργίας  

Γιατί υποφέρω;  

Ο πιεσμένος και ελάχιστος χρόνος σε συνδυασμό με τις μεγάλες απαιτήσεις των 
εργοδοτών για επένδυση ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ενέργειας στη δουλειά 
έχει ως αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο την αίσθηση αβεβαιότητας, θυμού, δυσπιστίας, 
το έντονο στρες και την κατάθλιψη.  

Όταν λοιπόν δεν σεβόμαστε τις ψυχικές μας ανάγκες για χαλάρωση, ελεύθερο χρόνο 
και ξεκούραση, καθώς και τις απαιτήσεις του σώματος για υγιεινή διατροφή, άθληση και 
δημιουργικές στιγμές, τότε ο οργανισμός μας συχνά έρχεται να σωματοποιήσει το 
άγχος.  

Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση ασθενειών, οι οποίες στην 
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πραγματικότητα έρχονται σαν σήματα κινδύνου με στόχο να μας ευαισθητοποιήσουν και 
να μας κινητοποιήσουν ώστε, πριν να είναι πολύ αργά, να ακούσουμε το τι στην 
πραγματικότητα χρειαζόμαστε.  

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;  

Τα άτομο νεότερης ηλικίας, κυρίως μεταξύ 30 και 40 ετών, είναι πιο ευάλωτα καθώς η 
έντονη ανάγκη για επαγγελματική ανέλιξη τα ωθεί να συμπεριφέρονται με υψηλότερο 
στρες και ανταγωνιστικότητα στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Έτσι φαίνεται ως 
υπόκεινται σε μεγαλύτερους κινδύνους ψυχοσωματικών ασθενειών. Κι αν πριν από 
κάποια χρόνια την πρωτιά στο εργασιακό στρες την είχαν οι άνδρες, σήμερα όλο και πιο 
συχνά οι γυναίκες εισέρχονται στην ομάδα του γενικού πληθυσμού που υποφέρει από 
τις συνέπειες του υπερβολικού άγχους και της ανάγκης για υπεραπόδοση στην εργασία.  

Ωστόσο, ευάλωτοι εξακολουθούν να θεωρούνται και όσοι απασχολούνται σε 
επαγγέλματα που ενέχουν το στοιχείο της προσωπικής επαφής. Κι αυτό γιατί νιώθουν 
διαρκώς ότι πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όχι μόνο της διοίκησης, αλλά 
και των πελατών. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, παίζει και η προσωπικότητα του καθενός.  

Προτεινόμενες λύσεις  

Συμπεριφερθείτε στους συναδέλφους σας με το σεβασμό και την ευαισθησία που θα 
θέλατε να σας αντιμετωπίζουν.  

Δώστε σημασία στο τι ακριβώς σας προκαλεί άγχος στο περιβάλλον σας και μην 
αγνοείται το πρόβλημα με την ελπίδα ότι θα περάσει. Τις περισσότερες φορές 
χειροτερεύει.  

Μην προσπαθείτε να έχετε τους πάντες γύρω σας ευχαριστημένους διότι και δεν είναι 
εφικτό και εσείς θα δυστυχήσετε.  

Θέστε προτεραιότητες, διότι όλα τα ζητήματα δεν είναι το ίδιο επείγοντα.  

Φροντίστε να γυμνάζεστε προκειμένου να μειώσετε σημαντικά τα σωματικά και ψυχικά 
συμπτώματα του άγχους.  

Αποφύγετε υπερβολές στην κατανάλωση αλκοόλ, τσιγάρου και καφέ, που επιδεινώνουν 
το στρες.  

Αξιοποιήστε το χρόνο σας εκτός δουλειάς, όχι για άλλες υποχρεώσεις αλλά για 
δραστηριότητες που σας ευχαριστούν.  

Απευθυνθείτε σε ειδικό ψυχολόγο, εάν διαπιστώσετε ότι δυσκολεύεστε να 
αντεπεξέρθετε στις απαιτήσεις της δουλειάς, καθώς και στα αιτήματα που έχετε θέσει 
στην κοινωνική, συντροφική και οικογενειακή ζωή για να είστε πραγματικά υγιείς και 
χαρούμενοι.  
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
 
Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης διοχετεύουν προσωπικό σε έμμεσους εργοδότες 
 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εργαζόμενος 
 
 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων, με Παραχώρηση 

Εργασίας σε Τρίτους λειτουργούν νόμιμα τουλάχιστον 11 εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες 
διοχετεύουν προσωπικό σε έμμεσους εργοδότες. Δηλαδή νοικιάζουν από διευθυντικά στελέχη μέχρι 
συνεργεία καθαρισμού και τραπεζικούς υπαλλήλους σε επιχειρήσεις, βενζινάδικα, πολυκαταστήματα, 
τράπεζες και εργοστάσια.  
 
Πρόκειται κυρίως για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (νέους, γυναίκες) που πλήττονται από την 

ανεργία και αναγκάζονται να εργάζονται με χαμηλές αποδοχές, χωρίς επιδόματα και ωράρια. 
 
Ορισμένοι από αυτούς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 
Αλλοι, απολύθηκαν από τα εργοστάσια που δούλευαν για πολλά χρόνια και βρέθηκαν στην ίδια θέση ως 
επινοικιαζόμενοι με χαμηλότερες αποδοχές. 
 
Οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν ασφαλιστικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά 

δικαιώματα, τα αυτονόητα δηλαδή για όλους τους συναδέλφους τους. Ούτε αμείβονται με την ίδια 
αμοιβή για την ίδια εργασία. 
 
 
 

 

Αντίθετα, όσοι διεκδίκησαν, απολύθηκαν. Τα μέλη του συλλόγου υποστηρίζουν ότι «η πολιτική και η 
συνδικαλιστική ηγεσία κλείνουν τα μάτια, αρνούμενες ακόμα και να μας δεχτούν. Κι εμείς βιώνουμε 
διαρκώς την απόλυση». 
 

Πρόκειται για τουλάχιστον 5.000 εργαζόμενους, μόνο στον τραπεζικό τομέα. Περίπου 900 
επινοικιασμένοι εργαζόμενοι εργάζονται μόνο στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, άλλοι τόσοι στο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το φαινόμενο έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε όλες τις μεγάλες τράπεζες, 
με αποτέλεσμα οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των εργαζομένων. 
 
«Σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου» ονομάσθηκε από τα συνδικάτα αυτής της μορφής η απασχόληση που 
εφαρμόζεται στη χώρα μας σχεδόν επί μία εικοσαετία. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της ΓΣΕΕ: Το 
ποσοστό των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, από 0,2% που ήταν το 2005, σήμερα ανέρχεται σε 2%. 

Δηλαδή, μέσα σε ενάμιση χρόνο δεκαπλασιάσθηκε. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

του Δ. Χαριτόπουλου 

  

Ο πραγματικός πλούτος της χώρας παράγεται στο χωράφι και στο εργοστάσιο, γι αυτό 
οι αγρότες και οι εργάτες δε διανοήθηκαν ποτέ να επικαλεστούν κάποια νεφελώδη 
ιδεολογήματα για τη δουλειά τους.  

Η προσφορά τους είναι αυταπόδεικτη.   

Αντιθέτως οι απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, δεν αρκούνται 
στην υψηλότερη αμοιβή που εισπράττουν, αλλά αγωνιούν να δώσουν και ανώτερο 
νόημα σε αυτό που κάνουν.   
Το επάγγελμα έγινε ιδεολογία.   

Ο καλώς εννοούμενος επικερδής χαρακτήρας αποσιωπάται συστηματικά και 
προβάλλεται κατά κόρον σα ζωτική ωφέλεια για το κοινωνικό σύνολο. Οι χρηματιστές 
κόπτονται για την «ανάπτυξη», οι διαφημιστές μοχθούν για την «επικοινωνία», οι 
ασφαλιστές χτίζουν την «ασφαλιστική συνείδηση», οι δημοσιογράφοι αγωνιούν για την 
«ενημέρωση» κοκ. Εξ ου και το καταγέλαστο ορισμένων ότι ασκούν λειτούργημα .  

  
Η κοινωνία που διευθύνεται από τους εγγράμματους, έχει περί πολλού αυτά τα 
επαγγέλματα και περιφρονεί εξόφθαλμα τον αγρότη και τον εργάτη. Απόδειξη ότι τους 
αμείβει με τα χαμηλότερα των εισοδημάτων και τους επιφυλάσσει πενιχρές συντάξεις 
και ανεπαρκέστατη υγειονομική περίθαλψη.   
Ουδείς ζηλεύει τη μοίρα τους.   

Οι νέοι ονειρεύονται να σπουδάσουν για να κάνουν καριέρα σε κάποιες από τις 
μοντέρνες και αστραφτερές δουλειές. Αυτές έχουν πέραση, προσφέρουν υψηλές 
αμοιβές και απείρως υψηλότερο κοινωνικό στάτους. Δεν υποψιάζονται καν πως η 
καριέρα είναι η δική τους κοιλάδα των δακρύων. Για να πετύχεις σε αυτές τις δουλειές, 
το παν είναι να ξέρεις να πουλάς τον εαυτό σου. Αλλού σε θέλουν τολμηρό και επιθετικό 
και αλλού μετρημένο και αξιόπιστο. Οι απαιτήσεις αλλάζουν ανάλογα με τον κλάδο. 
Άλλο σειλς και άλλο φαϊνανς. Σ’ αυτή την κωμωδία του αγκρέσιβ ή του ρελαϊαμπλ δε θα 
σταματήσεις ποτέ να συμμετέχεις, αυτή θα σε κρατάει στη δουλειά. Επίσης από την 
ημέρα που θα εισέλθεις σε έναν κλάδο, θα πρέπει να ασπαστείς και τις ιδεοληψίες του, 
σα να μυείσαι σε θρησκευτική αίρεση. Ο κλάδος υπεράνω όλων.  

  
Είναι ο ιερός δεσμός που προστατεύει και ανυψώνει τα μέλη του, ασχέτως των 
εσωτερικών ανταγωνισμών. Με αυτή τη συντεχνιακή αντίληψη της χειρίστης μορφής οι 
«συνάδελφοι» θωρακίζουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και διεκδικούν από την 
κοινωνία διαρκώς και νέα προνόμια.   
Μαζί με την είσοδο στην αγορά εργασίας των νέων επαγγελμάτων εισήχθη και η δυτική 
νοοτροπία του ολοκληρωτικά αφοσιωμένου στην δουλειά του προτεστάντη. Ο χρόνος 
που αφιερώνουν οι υπάλληλοι στην εταιρία είναι τρομακτικός.   
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Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η εργασιακή σκλαβιά επανήλθε λουστραρισμένη, αλλά 
εξίσου εξοντωτική. Η μοίρα του σπουδασμένου εργαζόμενου είναι δυσμενέστερη από 
αυτή του αγράμματου εργάτη. Το καθορισμένο ωράριο θεωρείται παρωχημένη 
αντίληψη, και η αμοιβή για υπερωρίες είναι αδιανόητη. Οι υπάλληλοι δουλεύουν 
εντυπωσιακά περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες από το νόμο, απασχολούνται 
Σαββατοκύριακα και αργίες χωρίς την ανάλογη αμοιβή.   

Τα εξοντωτικά δωδεκάωρα δουλειάς είναι nonstop. Η μεσημβρινή σιέστα έχει τεθεί 
πλέον και στη χώρα μας υπό διωγμόν, κατάντησε μομφή. Λένε πως αυτός κοιμάται 
μεσημέρι εννοώντας πως είναι εκτός πνεύματος, εν ολίγοις ακατάλληλος. Ο ύπνος του 
μεσημεριού είναι βάλσαμο για τη ψυχική και τη σωματική υγεία και εννοείται, συμβάλλει 
καίρια στη μακροβιότητα . Είναι κατά πολύ πιο απαραίτητος και ζωογόνος από όλες τις 
χελθι βιταμίνες, τα σπα και τις λοιπές τεχνικές στήριξης του ανθρώπινου οργανισμού.   

Ο ευπρεπής μισθός και ίσως κάποιο ετήσιο bonus που παρέχουν οι εταιρίες στα 
μοντέρνα εργατόσκυλα δεν αντισταθμίζουν τις ατέλειωτες ώρες πρόσθετης δουλειάς. Γι 
αυτό υπάρχουν συνήθως κάποιες έξτρα παροχές κολακείας το ωραίο γραφείο (με 
παράθυρο ή όχι ανάλογα με τη θέση σου στην ιεραρχία) και κάποιοι φανταχτεροί τίτλοι 
που ουσιαστικά δε σημαίνουν τίποτε. Προβιβάζεσαι σε εξέκιουτιβ, σινιορ εξέκιουτιβ, 
κορντινέιτορ, σουπερβάιζορ, νταιρέκτορ, βάιζπρεζιντεν, τσιφ, μέλος του εξέκιουτιβ 
μπόρντ και άλλα του σωρού και χωρίς νόημα.   

Η επιτυχημένη καριέρα σε μια σύγχρονη εταιρία αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: 
την όλο και μεγαλύτερη «τρέλα» για δουλειά και το λόγιαλτυ (πιστότητα) για την εταιρία 
και τους στόχους της. Επίσης είναι απαραίτητο να συμμεριστείς κάποιες νέες αξίες. 
Όπως το σχιζοφρενικό «άλλο δουλειά και άλλο φιλία» λές και ο άνθρωπος μπορεί να 
κάνει αναστολή αισθημάτων. Ή το δόγμα ότι με κάθε θυσία πρέπει να φέρεις σε πέρας 
την αποστολή που σού ανέθεσαν. Όλα αυτά καλύπτονται με την πρόστυχη στρεψοδικία 
του σωστού επαγγελματία. Που σημαίνει ότι προκειμένου να γίνει η δουλειά σου όλα 
επιτρέπονται. Η δουλειά προηγείται κάθε ανθρώπινου αισθήματος, φιλία, αγάπη, δίκιο, 
κατανόηση είναι δευτερεύοντα.  

  
Λέμε είμαι προφέσιοναλ και αυτό τα εξηγεί όλα. Και ο Αλ Καπόνε προφέσιοναλ ήτανε.   
Το πλέον ψυχοφθόρο για τον εργαζόμενο είναι πως πρέπει να δίνει κάθε μέρα 
εξετάσεις. Τα σύγχρονα επαγγέλματα έχουν υψηλό βαθμό ανασφάλειας σε σχέση με τα 
παραδοσιακά. Και απείρως σκληρότερο ανταγωνισμό τόσο εξωτερικό, από άλλες 
ομοειδείς εταιρίες, όσο και κυρίως εσωτερικό, από άλλους καπάτσους που 
εποφθαλμιούν την ίδια θέση. Ακόμη και το υψηλόβαθμο στέλεχος δεν αισθάνεται 
σιγουριά: πάει ένα πρωί στη δουλειά και χωρίς καμιά προειδοποίηση βρίσκει το γραφείο 
του στο διάδρομο.  

Δυστυχώς στην ίδια λούμπα έπεσαν και οι γυναίκες. Μέχρι πρόσφατα δεν επιδείκνυαν 
την ολοκληρωτική αφοσίωση των αντρών στη δουλειά τους. Ως όντα πιο πολύπλοκα 
αισθαντικά και ερωτικά, έδιναν μεγαλύτερη σημασία στα αισθήματα και στις χαρές της 
ζωής. Γι αυτή τους την ανεξαρτησία η κοινωνία τις φιλοδώρησε με σωρεία κατηγοριών: 
άπιστες, ελαφρόμυαλες, ανεύθυνες, γλωσσούδες κλπ. Η χαρά και ο ερωτισμός δε 
συγχωρούνται στην παραγωγή. Τελευταίως μάλιστα αν αποπειραθείς ένα πονηρό 
αστείο, κάποιο υπονοούμενο, κινδυνεύεις να κατηγορηθείς για σεξουαλική 
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παρενόχληση. Αυτό κι αν είναι ευνουχισμός. Σημαίνει όσοι περάσετε αυτή την πόρτα 
αφήσετε έξω το φύλο σας.   

Οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν ένα ακόμη αντρικό οχυρό, γίνονται 
κι αυτές προφέσιοναλ θύματα. Τυπικές σοβαρές με πολυάσχολο ύφος, ασέξουαλ 
ντύσιμο, κάτι σκούρα ταγέρ σαν αντρικά κοστούμια, λευκό πουκάμισο και τα τοιαύτα. 
Έσβησε το χαμόγελο, το σκέρτσο και το παιχνίδισμα που τις έκαναν αξιολάτρευτες. 
Έχασαν το πλεονέκτημα της ζωής που είχαν έναντι των εξουθενωμένων από τη δουλειά 
αντρών.   

Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας όλοι ξέρουμε ότι στον κόσμο δεν ήρθαμε για να 
κάνουμε καριέρα, λεφτά και όνομα, ήρθαμε πρωτίστως για να ζήσουμε και ει δυνατόν να 
αφήσουμε αυτό τον κόσμο λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκαμε. Αλλά δε ζούμε κι αυτό 
μας τρελαίνει. Το άγχος, το στρες, ο φόβος, η ντροπή, η περιφρόνηση, η επιθετικότητα, 
η θέληση της δύναμης γεννιούνται από μια καταπιεσμένη θέληση για ζωή. Με την πιο 
κοινή λογική όσες ώρες δουλεύεις, άλλες τόσες πρέπει να έχεις ελεύθερες για να χαρείς 
αυτά που έβγαλες. Όμως ο νέος άνθρωπος σπαταλά όλο το χρόνο, την ευφυία, την 
εφευρετικότητα και τις εμπνεύσεις του για την καριέρα του και όχι για τη ζωή του. Ο 
ψυχισμός του μολύνεται από αυτό το δηλητηριώδες αλισβερίσι.   

Φυσικά, το εξέκιουτιβ τερατάκι γραφείου θα μεταφέρει μακάβρια το πάρε δώσε και στις 
προσωπικές του σχέσεις. «Αυτά έκανα για σένα, περιμένω ανταπόδοση». Μοιραία οι 
λαμπρές καριέρες είναι πυραμίδες που θεμελιώνονται πάνω σε προσωπικές και 
οικογενειακές τραγωδίες.  

  
Διονύσης Χαριτόπουλος «Ημών των Ιδίων»  

Ο Δ. Χαριτόπουλος ήταν από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της διαφήμισης με πολύ 
λαμπρό όνομα και εξαιρετικές δημιουργίες. Ήταν μέρος του συστήματος που περιγράφει 
και ενδεχομένως είναι ακόμα, αλλά τώρα πια μάλλον βρίσκεται στις παρυφές αυτού. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Το εργασιακό τοπίο σήμερα θυμίζει κινούμενη άμμο. Πού θα «κάτσουν» όλοι 
αυτοί οι κόκκοι της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας και ποιες ευκαιρίες θα 
δημιουργήσουν για τους επαγγελματίες τού αύριο; Μια χρήσιμη αναζήτηση για 
νέους, για γονείς και για... ακούραστους κυνηγούς ευκαιριών  

Ποια είναι τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ του μέλλοντος;  

Ήμουν πρωτοετής φοιτητής, όταν βρέθηκα να βαδίζω σ' έναν αγροτικό δρόμο της 

επαρχίας. Βοήθησα έναν γέρο να αλλάξει τον σωλήνα σε μια γεώτρηση, για να ποτίσει 

μιαν άλλη πλευρά του χωραφιού του. Με ευχαρίστησε και, μετά τα προκαταρκτικά, με 

ρώτησε τι σπουδάζω. Όταν του είπα «υπολογιστές», συγκατένευσε λέγοντας: «Ωραία, 

το επάγγελμα του μέλλοντος». Με τη ζέση του νεοφώτιστου βιάστηκα να του 

αντιγυρίσω: «Γιατί όχι και του παρόντος; Όταν παίρνετε λεφτά από την τράπεζα, κάποιοι 

υπολογιστές κρατάνε λογαριασμό...». Με κοίταξε, κοίταξε τη γεώτρηση, και μου είπε: 

«Όχι, όχι ακόμη. Όταν έρθει ένας υπολογιστής εδώ που είμαι εγώ, τότε θα είναι η ώρα 

του». Πέρασαν 30 χρόνια από τότε... Οι υπολογιστές βρίσκονται παντού γύρω μας. 

Ωστόσο το χωράφι του σοφού γέρου δεν τους είδε ποτέ: Τα παιδιά του δεν το 

καλλιεργούν πια.  

Τι τρέχει; Μετά το τρένο της Βιομηχανικής Επανάστασης, χάνουμε και εκείνο της 

Πληροφορικής; Δίνουμε τα πάντα για τις σπουδές των παιδιών μας, αλλά αντί οι κόποι 

μας και οι κόποι τους να βρίσκουν αναγνώριση και αξιοποίηση στον τόπο μας, τα 

βάζουμε στο τρίλημμα «ανεργία, υποαπασχόληση ή μετανάστευση»; Κι ο τόπος; Πώς 

θα πάει μπροστά; Μόνο με εισαγωγές αλβανών οικοδόμων, βούλγαρων αγροτών, 

πολωνών υδραυλικών, ρουμάνων νοσοκόμων και γεωργιανών νταντάδων; Ποιος ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός που μπορούμε να δώσουμε στα τωρινά παιδιά 

Γυμνασίου - Λυκείου;  

Τα ερωτήματα καίνε και το ζαλιστικό τοπίο αλλαγών του νέου αιώνα μόνο ξεκάθαρο δεν 

είναι. Οι τεχνολογίες καλπάζουν, αλλά φθάνουν στη χώρα μας κυρίως με την 

καταναλωτική μορφή τους. Όπως μου είχε πει ύστερα από συνέντευξή του ο «παππούς 

του Internet» καθηγητής Ντέιβιντ Φάρμπερ (D. Farber): «Κάθε φορά που έρχομαι στην 

Ελλάδα, νιώθω ότι επιλέξατε να είστε έξω από τις εξελίξεις, να μη συμμετέχετε στη 

χάραξη του μέλλοντος. Κι αυτή είναι μια θέση που δεν σας αξίζει!». Τα λόγια του με 

πόνεσαν όσο λίγα...  

Εργασιακό τοπίο στην ομίχλη  

Αν αναλογιστούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις που είδαμε σε αυτή την πρώτη δεκαετία 

του νέου αιώνα, θα συναθροίσουμε τουλάχιστον τις εξής:  

Ενοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενοποίηση των 

αγορών μέσω ΤΠΕ (παγκοσμιοποίηση), ραγδαία αποβιομηχάνιση και μεταφορά της 

παραγωγής στον Τρίτο Κόσμο, τηλε-παροχή υπηρεσιών (outsourcing) από τρίτες 
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χώρες, αποκρυπτογράφηση γονιδιώματος φυτών, ζώων και ανθρώπων, ανακαλύψεις 

νανοϋλικών, νανοτεχνολογίας, νανορομποτικής και βιοπληροφορικής, αποκάλυψη 

«κλιματικής αλλαγής» και «κρίσης πετρελαίου», προοπτικές «οικονομίας του 

υδρογόνου» και «πυρηνικής σύντηξης», γιγάντωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με 

εισδοχή νέων μελών.  

Ποιες ήταν οι εμφανείς επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην εργασία;  

Μετρούμε την αλυσιδωτή αντίδραση: Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, εργασία εν κινήσει, 

τηλεργασία, κατάρρευση μικροεμπορίου, συγκέντρωση κεφαλαίου, κατάρρευση 

προστατευτισμού, αλλαγή του status quo για τους αγρότες. Από την εγκατάλειψη της 

μεταποίησης για χάρη των υπηρεσιών, είδαμε την αποκαθήλωση των επαγγελμάτων-

στόχων του μηχανικού και του προγραμματιστή Η/Υ. Από τα μεταλλαγμένα προϊόντα 

και την επέλαση της γενετικής, βλέπουμε να αλλάζουν οι ρόλοι για τον γεωπόνο και τον 

γιατρό. Από την επικείμενη κατάρρευση της παραγωγής προνομιούχων πρώτων υλών 

λόγω των νέων συνθετικών νανοϋλικών, προμηνύεται αλλαγή και στον ρόλο του 

γεωλόγου. Από την επιτάχυνση της διάδοσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, είδαμε 

να εμφανίζεται το νέο επάγγελμα του «παραγωγού και μεταπωλητή ενέργειας».  

Υπάρχει κάτι κοινό σε όλα αυτά; Ναι, η... μη μονιμότητα, η απαίτηση για «εργασιακή 

ευλυγισία» και το ζητούμενο της διαρκούς και διά βίου επιμόρφωσης. Όσοι δεν 

απελπιστήκατε ακόμη πλήρως, μάλλον θα αναρωτιέστε «μήπως υπάρχει και κάτι θετικό 

σε όλα αυτά;» Όντως, ουδέν κακόν αμιγές καλού: Οσα ήταν πριν «μειονεκτήματα των 

Ελλήνων», τώρα μπορεί να γίνουν «πλεονεκτήματα».  

Νέες ευκαιρίες  

Τι εννοούμε; Μας έλεγαν ότι είχαμε έλλειψη βιομηχανικής παιδείας, ότι το χάσιμο δύο 

αιώνων Βιομηχανικής Επανάστασης μας έκανε απείθαρχους βιομηχανικούς εργάτες και 

μηχανικούς, ότι έχουμε άκρατο ατομικισμό και μισούμε τη δουλειά ρουτίνας. Ε λοιπόν, 

στο νέο τοπίο της αποβιομηχάνισης και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, δεν έχουμε 

αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να έχουμε μικρο-βιομηχανίες που θα παράγουν μόνο 

κατά παραγγελία και στα μέτρα του πελάτη (όπως κάνουν ήδη οι μικροβιομηχανίες 

επίπλων του ιταλικού Νότου). Έπειτα, μας έλεγαν ότι ξεχωρίζουμε για την 

ευρηματικότητα και την εφευρετικότητά μας, αλλά τα προαναφερθέντα ελαττώματά μας 

κάνουν τη δόμηση μεγάλων επιχειρήσεων... Οδύσσεια. Εκτακτα: Στο περιβάλλον του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν που χτίζει το Διαδίκτυο, αρκεί η ποιότητα υπηρεσιών και το 

έξυπνο μάρκετινγκ για να γίνει μια ΜΜΕ των 1-5 ατόμων υπερκερδοφόρα. Σε αυτό το 

νέο τοπίο, η καινοτομία και η διαφοροποίηση είναι ο νέος όρος επιβίωσης και όχι το 

μέγεθος. Πάλι, μας έλεγαν ότι είμαστε ασύμφοροι ως χώρα για επένδυση, επειδή μας 

έλειπαν οι ολοκληρωμένες και ενιαίες υποδομές, τα σωστά και γρήγορα δίκτυα. Τώρα, 

όχι μόνο έχουμε και από αυτά, αλλά και το σημαντικότερο δίκτυο της νέας οικονομίας 

είναι κάτι που μπορεί να στηθεί - και στήνεται - εύκολα και γρήγορα παντού, σε στεριά 

και θάλασσα: ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα. Τέλος, μας έλεγαν ότι δεν μπορούμε να 

είμαστε μεγάλοι παίκτες στην αγροτική παραγωγή, διότι έχουμε έλλειψη ενιαίων και 

μεγάλων αγροτικών εκτάσεων και μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων. Υπέροχα: Αυτό κάνει 
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ευκολότερη τη μετάβασή μας σε εναλλακτικές και βιολογικές καλλιέργειες, αλλά και τον 

συνδυασμό τους με εναλλακτικό τουρισμό.  

Αν το δούμε λοιπόν έτσι, φιλελεύθερα, φιλόδοξα και υπερθετικά, χάσαμε τη μονιμότητα 

αλλά κερδίσαμε απειρία στόχων, καθότι εργοδότης και πελάτης μας έγινε ο κόσμος 

όλος! Είναι όμως τόσο απλό; Εχουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες να κάνουμε «τη 

στέρφα γη ν' ανθίσει», καλπάζοντας πάνω στο κύμα των σαρωτικών αλλαγών; Ας 

ρίξουμε μια ματιά στο ποιες γνώσεις και δεξιότητες προβλέπεται να έχουν ζήτηση την 

επόμενη δεκαετία.  

Τα «ζητείται» προσεχώς  

Για το ποια αναμένονται να είναι τα «νέα επαγγέλματα» που θα έχουν ζήτηση κοιτάξαμε 

πρώτα στη «μητέρα της παγκοσμιοποίησης», τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Federal Government Bureau of 

Labor Statistics), τα περιζήτητα επαγγέλματα του 2014 θα είναι, κατά σειράν:  

1. Μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης  

2. Μηχανικός πυρηνικής σύντηξης  

3. Μηχανικός δικτύων Η/Υ  

4. Τεχνικός βιοηλεκτρονικών συστημάτων  

5. Γλωσσολόγος υπολογιστικής μετάφρασης  

6. Ραδιοογκολόγος χειρουργός (χειρουργεί μέσω υπολογιστικής απεικόνισης και 

ρομποτικών διατάξεων)  

7. Χαρτογράφος ασθενειών (ενημερώνει διαδικτυακούς χάρτες για την εκδήλωση 

ασθενειών και επιδημιών)  

8. Τεχνικός οπτικών ινών  

9. Προγραμματιστής ρομπότ  

10. Ενάλιος αρχαιολόγος (με υποβρύχια ρομπότ)  

11. Λογοθεραπευτής  

12. Μυοθεραπευτής (ανθρωπίνων μυών, όχι... ποντικών)  

13. Δάσκαλος  

14. Σύμβουλος εικόνας  
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15. Σύμβουλος αναψυχής  

16. Σύμβουλος μετεγκατάστασης  

17. Σύμβουλος συνταξιοδότησης  

Ποια επαγγέλματα θα πέσουν στα αζήτητα; Δημοσιογράφος, εκφωνητής, ταξιδιωτικός 

πράκτορας.  

Τι βλέπουν οι «ασύρματοι»  

Έπειτα στραφήκαμε στους πιο προηγμένους της ασύρματης διαδικτύωσης, τους 

Φινλανδούς. Εκεί, όπως έχουμε ξαναγράψει, έχουν ειδικές επιτροπές που 

παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις και τάσεις και δίνουν τις προγνώσεις τους στην 

κυβέρνηση για να τη βοηθούν στη χάραξη πολιτικής. Ετσι, η Επιτροπή Πρόβλεψης 

Εξελίξεων του υπουργείου Εργασίας «βλέπει» για ως το 2020 την ακόλουθη κατάταξη:  

1. Μηχανικός Βιοπληροφορικής  

2. Τηλε-ιατρός  

3. Τεχνικός Γεωπληροφορικής  

4. Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης  

5. Σχεδιαστής «έξυπνων σπιτιών»  

6. Σχεδιαστής εικονικής πραγματικότητας  

7. Σύμβουλος Νανοτεχνολογίας  

8. «Κηπουρός ιστοσελίδων» (συντηρητής δικτυακών τόπων)  

9. Σύμβουλος Πρόγνωσης Μάρκετινγκ (για πρόβλεψη τάσεων)  

10. Αναλυτής κοινωνικών δικτύων (μέσω Διαδικτύου)  

11. Σχεδιαστής βιοηλεκτρονικών κυκλωμάτων  

12. Σχεδιαστής τεχνητών μελών (από βλαστοκύτταρα)  

13. Ταξινομητής πληροφοριών (βιβλιοθηκονόμος του Διαδικτύου)  

14. Σύμβουλος γονιδιακής θεραπείας  

15. Σύμβουλος απλοποίησης τεχνολογικών λύσεων για τις επιχειρήσεις  
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Δυνατότητες στην Ελλάδα  

Στην εύκολη στρουθοκαμηλική αντίδρασή μας «εμείς δεν είμαστε Φινλανδία!» θα πρέπει 

να βάλουμε χειρόφρενο με την αντίρροπη σκέψη ότι «όντως δεν είμαστε: Εμάς θα μας 

πλήξει περισσότερο η κλιματική αλλαγή!». Αρα, καλό είναι στα προαναφερθέντα 

επαγγέλματα να προσθέσουμε για μας και τα εξής:  

* Μηχανικός γεωθερμικών έργων  

* Μηχανικός έργων αφαλάτωσης  

* Μηχανικός δικτύων ανανεώσιμης ενέργειας  

* Τεχνικός αιολικών εγκαταστάσεων  

* Τεχνικός φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων  

* Τεχνικός συσκευών παραγωγής υδρογόνου  

* Τεχνικός εγκαταστάσεων αφαλάτωσης  

* Τεχνικός επεξεργασίας απορριμμάτων  

* Σχεδιαστής κρεμαστών κήπων (για κήπους στις ταράτσες)  

* Σύμβουλος επενδύσεων εναλλακτικού τουρισμού  

* Σύμβουλος επενδύσεων παραγωγής ενέργειας  

* Νοσηλευτής Α´ Βοηθειών (!).  

Η Ευρώπη προ των ευθυνών της  

Εστω τώρα ότι συμφωνούμε με όλα αυτά. Πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι αναγκαίες 

γνώσεις και δεξιότητες ως το 2015; Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει συνειδητοποιήσει ότι 

υπάρχει συνολικό πρόβλημα προετοιμασίας για τη νέα εποχή. Μεταξύ των διαφόρων 

θεσμικών οργάνων της που αναζητούν λύσεις, το European e-Skills Forum έχει 

εντοπίσει τις ανάγκες ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων σε τρεις περιοχές: Τις δεξιότητες του 

επαγγελματία που αξιοποιεί τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), τις 

δεξιότητες του χρήστη των ΤΠΕ και τις δεξιότητες του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-

business). Στις 7 Σεπτεμβρίου 2007 το Forum κατέληξε σε μια ατζέντα ανάπτυξης των 

νέων δεξιοτήτων (e-skills) και εντός του 2008 θα ανακοινώσει το επόμενο στάδιο 

μέτρων, σε συνέδριο που θα φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη.  

Οσον αφορά τις γνώσεις επιπέδου ΑΕΙ, εκεί στοχεύουν οι από διετίας πιέσεις της ΕΕ για 

συντονισμό δράσης των ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Τους ζητεί να μοιραστούν τους ρόλους, ώστε 
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να βγάζουν αποφοίτους τους οποίους χρειάζεται η Ευρώπη και όχι «ανέργους με 

πτυχίο». Αν δεν ανταποκριθούν, τις λύσεις θα δώσει η «ελεύθερη αγορά»...  

 

Τι μπορούμε να κάνουμε;  

Αλλά, αν αυτά είναι ευθύνη «ανωτέρων εγκεφάλων», τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στη 

βαθμίδα που διαμορφώνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, στα δευτεροβάθμια 

σχολεία μας; Μια πρόταση που παντρεύει τις ανάγκες επιχειρηματικής αλλαγής εν μέσω 

κρίσεων λόγω κλιματικής αλλαγής θα συνίστατο στα εξής:  

* Να αναδείξουμε τον εθελοντισμό ως κύρια κοινωνική αγωγή.  

* Να αξιοποιούμε την έκθεση των μαθητών στο Διαδίκτυο για να εξηγούμε την 

«επιχειρηματικότητα χωρίς σύνορα».  

* Να διοργανώνουμε διαγωνισμούς και βραβεύσεις καινοτόμων εργασιών.  

* Να πιέσουμε για την υιοθέτηση εκμαιευτικής διδασκαλίας, με έμφαση στα Ελληνικά, 

στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στα Αγγλικά, στην Ιστορία των Επιστημών, στο Σχέδιο 

και στον Σχεδιασμό Προϊόντων... αλλά και τον σεβασμό στην ιστορία και στα 

θρησκευτικά «πιστεύω» άλλων λαών, ώστε να έχουμε και παραγωγικούς επιστήμονες 

και επιτυχημένους επιχειρηματίες και σωστούς πολίτες.  
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Γ.Σ.Ε.Ε.)    
          http://www.kepea.gr  
 

 2. KΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ( Κ.Ε.Θ.Ι.) 
http://www.kethi.gr/role_of_men/Ereuna_KETHI_GR.pdf 

 3. http://www.plant-management.gr/online άρθρο 
Κ.Χατζηγιαννάκης 

 4. http://www.kalnews.gr/kal άρθρο Γ. Παπαγεωργίου 

 5. http://www.mentor.gr/daring/teleworking  

 6. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ, 16-12-07, άρθρο Τ. Καφαντάρης 
Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος 

 7. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ένθετο 
ΕΨΙΛΟΝ, ρεπορτάζ των Ντ. Δασκαλοπούλου και Κ. 
Καρασαββίδη, Ιούλιος 2007, Οι φασονίστριες, TV stories 

 8. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 1-12-07, άρθρο Γ. Δάμα, 
Ενοικιάζεται εργαζόμενος 

 9. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 25-11-07, άρθρο των 
Μπάμπη Πολυχρονιάδη και Ελίζας Τριανταφύλλου, Ένας 
junior executive... κλητήρας 

 
    10. Μοντέρνα επαγγέλματα από το βιβλίο Ημών των ιδίων του    

Διονύση Χαριτόπουλου           

 

Γενικής%20%20Συνομοσπονδίας%20Εργατών%20Ελλάδος%20(Γ.Σ.Ε.Ε.)
Γενικής%20%20Συνομοσπονδίας%20Εργατών%20Ελλάδος%20(Γ.Σ.Ε.Ε.)
http://www.kepea.gr/
http://www.plant-management.gr/online/article.asp?returnPage=SECTION&group=2&section=5&articleid=616
http://www.kalnews.gr/kal
http://www.plant-management.gr/online/article.asp?returnPage=SECTION&group=2&section=5&articleid=616
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