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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Ορισμός 

Μηα εξγαζία ε νπνία εθηειείηαη απφ καθξηά (ηειέ) απφ έλαλ εξγαδφκελν γηα έλαλ εξγνδφηε ή 

πειάηε εθηφο ηνπ παξαδνζηαθνχ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ζπλήζσο επηηειείηαη κε ηε ρξήζε 

ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη πξνεγκέλσλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο. 

Μορυές 

• Μφληµε ζχλδεζε ελφο ππαιιήινπ µε ην δίθηπν ησλ εξγνδνηψλ ηνπ µε απνηέιεζµα ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο εξγαζηαθήο ηνπ δσήο θαη επνµέλσο ιηγφηεξε επειημία ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ εξγάζηµνπ ρξφλνπ ηνπ. 

 • Διεχζεξε εξγαζηαθή ζρέζε [ειεχζεξνο επαγγειµαηίαο] πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε 

ειεπζεξία ζηνλ θαζνξηζµφ ηνπ ξπζµνχ εξγαζίαο 

Δπαγγέλματα ποσ ασκούνται μέσω τηλεργασίας 

Η ηειεξγαζία δελ είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο εξγαζίαο γηα 

φια ηα επαγγέικαηα, γηα παξάδεηγκα επαγγέικαηα πνπ 

ζεσξνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ πξνζσπηθή επαθή ή 

ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εθαξκνζηνχλ κε βάζε ηελ ηειεξγαζία.  

 

Μεξηθέο απφ ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο 

είλαη: 

 Λνγηζηήο 

 Αζθαιηζηήο 

 Γηαθεκηζηήο 

 Αξρηηέθηνλαο 

 πγγξαθέαο 

 Οηθνλνκνιφγνο 

 Οηθνλνκηθφο Αλαιπηήο 

 Γηθεγφξνο 

 Φπρνιφγνο 

 Υξεκαηηζηήο 

 ηαηηζηηθνιφγνο 

 Δπηκειεηήο Έθδνζεο 

 Δξεπλεηήο 

 Μεηαθξαζηήο 

 πληάθηεο Κεηκέλσλ 

 “Πεξηνδεχνληεο” Δξγαδφκελνη 

Γεκνζηνγξάθνο 

Μεζίηεο 

 

 Πσιεηήο 

 Δξγαδφκελνη ζηελ Πιεξνθνξηθή 

 ρεδηαζηήο Σερληθφο 

 Γξαθίζηαο 

 Πξνγξακκαηηζηήο 

 Αλαιπηήο πζηεκάησλ 

 Δμππεξέηεζε Πειαηψλ 

 Καηαρψξεζε Γεδνκέλσλ 

 Δθπαίδεπζε 

 ηειέρσζε πξνζσπηθνχ 

 ρεδίαζε Γξαθηθψλ 

 Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ 

 Δθαξκνγέο ζρεηηθά κε ην Internet 

 Πξνγξακκαηηζκφο 

 ρεδίαζε ηζηνζειίδσλ 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ (θπξίσο κέζσ 

Internet) 

θ.ιπ. 

      

Δπσθεινχκελεο θνηλσληθέο νκάδεο 

 Γπλαίθεο κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

 Νένη άλζξσπνη, θνηηεηέο 

 Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Κάηνηθνη κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ 

 Κάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ, νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ, πεξηνρψλ 
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Απνηειέζκαηα 

ΘΕΤΙΚΑ 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 

Οηθνλνκηθά νθέιε 

Εργαζόμενοι 

- Γελ ππάξρνπλ έμνδα κεηαθίλεζεο (βελδίλε, 

δηφδηα θηι.) 

- Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη ην άηνκν έρεη 

επηπιένλ εηζφδεκα 

- Γπλαηφηεηα παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο ζε 

επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο θαη κεηέξεο 

- Μπνξεί θάπνηνο λα βγάδεη πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα γηαηί ρσξίο σξάξην έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αζρνιείηαη κε δηαθνξεηηθά 

επαγγεικαηηθά αληηθείκελα 

- Με ηελ ππναπαζρφιεζε βγαίλεη απφ ηε 

κέγηζηε αλάγθε 

πµβνιή ζηε µείσζε ηεο αλεξγίαο εηδηθά 

ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νµάδσλ 

[γπλαηθψλ, θνηηεηψλ, αηφµσλ µε εηδηθέο 

αλάγθεο]. 

Επιχειρήσεις 

- πκθέξεη ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί κεηψλνληαη 

νη κηζζνί, αθνχ νη εξγαδφκελνη δελ 

ακείβνληαη φζν απηνί πνπ εξγάδνληαη ζην 

γξαθείν 

-Οη επηρεηξήζεηο δελ επεξεάδνληαη  απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο,  φπσο απεξγία 

ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή θαθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

πλζήθεο εξγαζίαο 

- Ο άλζξσπνο εξγάδεηαη κε κεγαιχηεξε 

άλεζε ζε έλα ρψξν πην νηθείν θαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ πην επράξηζην 

- Μπνξεί ην άηνκν λα ζπλδπάζεη ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ην 

επάγγεικα 

- Γελ ππάξρεη άκεζε επαθή κε ηελ 

εξγνδνζία, απνπζηάδεη ε αίζζεζε ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηνλ εξγνδφηε θαη δε ράλεηαη ε 

νπζηαζηηθή επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα 

- Σν άηνκν κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ ζηηο ψξεο πνπ πξαγκαηηθά 

επηζπκεί θαη είλαη πην λεθάιην. πλεπψο 

Οηθνλνκηθά 

 

- Τςειφ αξρηθφ θφζηνο εμνπιηζκνχ γηα ηνπο 

απηoαπαζρoιoχκελoπο. 

- Έρεη πνιχ ρακειέο απνδνρέο θαη κπνξεί λα 

πέζεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο 

- Πξφθεηηαη γηα θαηψηεξεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 

γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο. 

- Μπνξεί ε ηειεξγαζία λα είλαη κηα 

πξνζσξηλή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο, επεηδή πξνσζεί ηελ πνιπζεζία, 

ζηελ νπζία φκσο ηελ εληζρχεη. 

 

-∆πζρέξεηεο ζηελ αληαπφθξηζε ζην θαζήθνλ 

ζηνλ νηθνγελεηαθφ ρψξν [ηδηαίηεξα γηα ηηο 

γπλαίθεο]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Δπεηδή απηά ηα άηνκα εξγάδνληαη θπξίσο 

κε Η/Τ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

θαιιηεξγνχληαη θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ Η/Τ 

(απνμέλσζε, κεραλνπνίεζε, ηππνπνίεζε). 

- Απνκνλψλεηαη ν εξγαδφκελνο, δελ έξρεηαη 

ζε επαθή κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη δελ 

κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζπλδηθαιηζκφ. 

Έηζη ε εξγαζία ράλεη ην ραξαθηήξα ηεο σο 

παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο. 

χγρπζε ειεχζεξνπ θαη εξγάζηµνπ ρξφλνπ.  
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απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ, άξα θαη ε 

παξαγσγηθφηεηά ηνπ 

 

 

 

 

Δικαιώματα 

- Πξφθεηηαη γηα πεξηζηαζηαθέο δνπιεηέο θαη ν 

εξγαδφκελνο δελ έρεη αζθάιεηα θαη ηαηξηθή 

Κάιπςε 

- Απψιεηα δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ 

-Απνθιεηζµφο απφ ηα ζπιινγηθά εξγαζηαθά 

ζρήµαηα (νµάδεο εξγαζίαο, ζπλεδξηάζεηο, 

ζπλδηθαιηζµφο). 

 

Προοπτικές 

 -Αδπλαµία παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ 

θαη ησλ λέσλ δεδνµέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνµέα. 

-Πεξηνξηζµφο ησλ δπλαηνηήησλ/επθαηξηψλ 

γηα πξναγσγή θαη επαγγειµαηηθή αλέιημε. 

 

Πηγές 

Δθπαηδεπηήξηα Γνχθαο, ∆ηδαθηηθφ Τιηθφ γηα ηνπο Θεµαηηθνχο Κχθινπο ηεο Β’ Λπθείνπ 

Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε, Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα 

http://mnimiexams.blogspot.gr/ 

http://dimichri65.blogspot.gr/ 

http://docplayer.gr/ 

 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΔΜΒΑΘΤΝΗ 

Δργαζόμενοι από το σπίτι 

 

Α. ηελ επνρή ηεο ηαρχηεηαο πνπ δνχκε νη αιιαγέο είλαη αλακελφκελεο ζε πνιινχο 

ηνκείο. Έηζη θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν παξαηεξνχληαη φρη κφλν θαηλνχξηα επαγγέικαηα αιιά 

θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο εξγαζίαο θαη ζρέζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ο ιφγνο 

γίλεηαη γηα ηελ ηειεξγαζία, ε νπνία έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαη ζηελ Διιάδα θαη, φπσο 

πηζηεχνπλ πνιινί, κπνξεί φρη κφλν λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο αιιά θαη λα 

απνθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά νθέιε απ' φ,ηη ε 

ζπκβαηηθή εξγαζία. 

Β. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ηειεξγαζία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κνξθή 

εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη απφ έλα άηνκν θπξίσο ε ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο, ζε ηνπνζεζίεο 

εθηφο ηνπ παξαδνζηαθνχ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ληα έλαλ εξγνδφηε ή πειάηε, θαη ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πξνεγκέλσλ ηερλνιφγσλ πιεξνθφξεζεο σο 

έλα νπζηαζηηθφ θαη θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εξγαζίαο. Οη δχν βαζηθνί ηξφπνη 

ηειεξγαζίαο είλαη είηε θάπνηνο λα είλαη ππάιιεινο ζε έλαλ εξγνδφηε είηε ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν εξγαδφκελνο είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλνο κε ην 

δίθηπν ησλ εξγνδνηψλ, ε εξγαζηαθή ηνπ δσή είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ειεγρφκελε κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη έρεη πνιχ ιηγφηεξε επειημία σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ  ζα νξγαλψζεη ηνλ 

εξγάζηκν ρξφλν ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν εξγαδφκελνο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ειεχζεξνο λα θαζνξίζεη ηνλ ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ εθηειψληαο ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ 
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πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή θαη ζπλδεφκελνο κφλν, φηαλ είλαη απαξαίηεην, κε ην δίθηπν ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά επαγγέικαηα. 

 

Γ. Η αχμεζε ησλ ηειεξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηελ Διιάδα ζηγά ζηγά 

νθείιεηαη ζηα νθέιε πνπ ππφζρεηαη. ΄Οζνλ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο κεηψλνληαη ν ρξφλνο 

θαη νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο πξνο  θαη απφ ηνλ ρψξα εξγαζίαο. Οη 

ιηγφηεξεο επαγγεικαηηθέο αληαιιαγέο πνπ ζπλάπηνπλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, 

γηαηί έρνπλ σο απνηέιεζκα λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άξα θαη ρξήκα. Καη νη εξγνδφηεο 

σθεινχληαη, εθφζνλ έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Γ. Απφ  ηελ άιιε πιεπξά, φκσο. ε ηειεξγαζία έρεη παξνπζηάζεη θαη αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ζπίηη φπσο θνηλσληθή απνκφλσζε, δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο, εηδηθά ζηνλ νηθνγελεηαθφ ρψξν, φηαλ ππάξρνπλ παηδηά, πςειφ αξρηθφ λφζηνο 

εμνπιηζκνχ θαη θφζηνο πξφζβαζεο γηα ηνπο απηναπαζρνινπκέλνπο ζηελ ηειεξγαζία 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα πξναγσγή, απψιεηα πξνλνκίσλ θαη δηθαησκάησλ  π,ρ. δηαθνπέο, 

άδεηα ιφγσ αζζελείαο) θ.ά. : 

Δ. Φπζηθά ε ηειεξγαζία δελ είλαη γηα ηνλ θαζέλαλ. Τπάξρνπλ θάπνηα ζεκεία πνπ 

πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαη νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη κε ηνλ 

ίδην πξνζεθηηθφ ηξφπν πνχ θάλνπλ ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ λα επηιέμνπλ πνηεο  

δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κέζσ ηειεξγαζίαο θαη πνην πξνζσπηθφ έρεη ηε 

γλψζε, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηα θίλεηξα, φπσο επίζεο θαη ην θαηάιιειν θιίκα ζην ζπίηη, ψζηε 

λα κπνξέζεη απνηειεζκαηηθά λα απνδψζεη καθξηά απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. Όζν ιάζνο είλαη 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν εξγαδφκελνο απνδίδεη θαιχηεξα, φηαλ εξγάδεηαη ππφ επίβιεςε 8-4 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, άιιν ηφζν είλαη ιάζνο ν ηζρπξηζκφο φηη ε πιήξεο κεηαθνξά ηεο 

εξγαζίαο ζην ζπίηη ή ζε θάπνην πεξηθεξεηαθφ θέληξν εξγαζίαο ζα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Σν βαζηθφ θιεηδί ηεο επηηπρίαο είλαη ε πξνζεθηηθή επηινγή θαη. ην πνζνζηφ 

κεηαμχ ηειεξγαζίαο θαη παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο. 

Απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν (δηαζθεπή) 

 

[Πνχ κπνξεί λα θηάζεη ε ηειεξγαζία;] 

ίγνπξα νη θαιιηεξγεηέο θαη νη θηελνηξφθνη δε ζα κπνξέζνπλ πνηέ λα αζθήζνπλ ην 

επάγγεικά ηνπο εμ απνζηάζεσο. Η θαη’ νίθνλ εξγαζία, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά, αθνξά 

θπξίσο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά φρη κφλν απηνχο. Οη εξεπλεηέο ηνπ 

Κέληξνπ ηξαηεγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Γαιιίαο κειέηεζαλ ηε ζπκβαηφηεηα ησλ επαγγεικάησλ 

σο πξνο ηε κέζνδν ηεο ηειεξγαζίαο θαη θαηέιεμαλ ζην ζρεδφλ πξνθαλέο: Γελ κπνξνχλ φινη 

νη εξγαδφκελνη λα απαζρνινχληαη κφλν ζην ζπίηη ηνπο θαη λα δίλνπλ εληνιέο κε έλα «θιηθ» 

ζην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.  

Αζθαιψο, δελ είλαη κφλν νη ιεγφκελνη δεκνζηνγξάθνη ηνπ ειεχζεξνπ ξεπνξηάδ πνπ κπνξνχλ 

λα εξγαζηνχλ θάλνληαο ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

Σα ίδηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηεί θαη ν ινγηζηήο ή ν λνκηθφο ζχκβνπινο κηαο επηρείξεζεο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα εξγάδεηαη καθξηά απφ ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε, νη 

πξνγξακκαηηζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (σο θαη’ εμνρήλ γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ) 

θαζψο θαη ζηειέρε ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε αληηθείκελν ην 

εκπφξην ή ηνλ αλεθνδηαζκφ θαη ηε δηακεηαθφκηζε
1
 αγαζψλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ κεγάιν 

κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ ην ζπίηη.  

Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Γάιινη εξεπλεηέο, ειάρηζηνη επαγγεικαηίεο ζα ήηαλ ζε ζέζε 

λα εξγαζηνχλ ρσξίο λα παηήζνπλ νχηε κηα κέξα ην πφδη ηνπο ζην γξαθείν. Σν ηδαληθφ ζα 
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ήηαλ λα δίλνπλ ην «παξψλ» πεξίπνπ ηηο κηζέο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη ηηο ππφινηπεο λα 

«απηνπεξηνξίδνληαη» θαη’ νίθνλ. Σν κεηθηφ απηφ ζχζηεκα εξγαζίαο ζεσξείηαη ε ηδαληθή 

ιχζε γηα φζα επαγγέικαηα είλαη, βέβαηα, ζπκβαηά κε έλα ειαζηηθφ σξάξην. Η εξγαζία 

ελαιιάμ απφ ην ζπίηη θαη ην γξαθείν δίλεη ζηνλ εξγαδφκελν ηελ αίζζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηνλ βνεζά λα ζπλδπάζεη ηελ πξνζσπηθή δσή κε ηνλ εξγαζηαθφ βίν, ελψ δηαηεξεί ηνπο 

δεζκνχο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο πνπ 

απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζην ζπίηη θηλδπλεχεη φρη κφλν λα ληψζεη κνλαμηά, αιιά θαη λα 

απνκνλσζεί νινθιεξσηηθά απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Σέηνηα πξνβιήκαηα δε ζα αληηκεησπίζνπλ, φκσο, φζνη απαζρνινχληαη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα παξαγσγήο, φπσο νη αγξφηεο. Αιιά δελ είλαη κφλν απηνί. Σα ζψκαηα  

αζθαιείαο θαη νη θνκκσηέο, θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο ή ησλ 

θαηαζθεπψλ κνηάδνπλ εληειψο μέλνη πξνο απηή ηε κέζνδν εξγαζίαο. Καη ν κεραληθφο, φκσο, 

δχζθνια ζα κπνξεί ζην κέιινλ λα δίλεη εληνιέο απφ καθξηά, γηα λα θάλεη ζπληήξεζε ζηνλ 

θηλεηήξα ελφο νρήκαηνο. Όζν θαη αλ εμειηρζεί ν ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο, πνιχ δχζθνια 

κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο ηνλ νδεγφ ελφο θνξηεγνχ λα νδεγεί ην φρεκά ηνπ εμ απνζηάζεσο 

ή ηνλ ειεθηξνιφγν λα αιιάδεη ηηο θακέλεο αζθάιεηεο ρσξίο ηελ επί ηφπνπ παξνπζία ηνπ. Καη 

ηέινο, πφζν καθξηά πξέπεη λα θηάζεη ε ηερλνινγία, γηα λα δηαςεπζζεί ε έξεπλα πνπ ζεσξεί 

εληειψο αζχκβαην ην επάγγεικα ηεο καίαο κε ηελ ηειεξγαζία;  

Απφ ηελ ηζηνζειίδα www.tovima.gr, 03.04.2010 (δηαζθεπή).  

1 Μεηαθνξά αγαζψλ απφ κηα ρψξα ζε άιιε κέζσ ηξίηεο, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.  

ΘΔΜΑΣΑ 

Α. (Μνλάδεο 20)  

Α. Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (70 - 90 ιέμεηο). (κνλάδεο 20)  

Β. (Μνλάδεο 15)  

Β1. Γηαηί, θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, νξηζκέλα επαγγέικαηα είλαη αζχκβαηα κε ηελ ηειεξγαζία; 

(60 – 80 ιέμεηο) (κνλάδεο 10)  

Β2. Πψο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή αλάκεζα ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ 

θεηκέλνπ; (κνλάδεο 5)  

Γ. (Μνλάδεο 15)  

Γ1. Να ζπληάμεηε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ κε έληνλε γξαθή: επάγγεικα, ζηειέρε, εξεπλεηέο, ειαζηηθφ σξάξην, εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. (Μπνξείηε λα δηαθνξνπνηήζεηε ηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο σο πξνο ηελ πηψζε, 

ηνλ αξηζκφ, ην γέλνο, ην πξφζσπν θ.ιπ.). (κνλάδεο 10)  

Γ2α. Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν δχν παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο/ ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο. (κνλάδεο 2)  

Γ2β. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπο. (κνλάδεο 3) 
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[Η ηειεξγαζία ζηελ Διιάδα] 

Η ρψξα καο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνηεινχκελν απφ λεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο 

είλαη ίζσο ην ηδαληθφ έδαθνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί ε λέα απηή κνξθή εξγαζίαο είλαη εθείλε πνπ θπξίσο «κεηαθέξεη» ηελ 

εξγαζία ζηνλ ρψξν δηακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηψλνληαο ηηο δπζθνιίεο αλάπηπμεο ηεο 

απαζρφιεζεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ κεγάινπ θφζηνπο. Κάηη 

παξαπάλσ απφ κηα απιή επέλδπζε, ινηπφλ, πξέπεη λα ζεσξεζεί θάζε επέλδπζε πνπ αθνξά 

ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηειεξγαζίαο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Σειηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηαρχηαηε θαη επέιηθηε κεηαθνξά ηνπ «φγθνπ ηεο εξγαζίαο» ζε νπνηνλδήπνηε ηφπν ηεο ρψξαο 

καο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

ηειεπηθνηλσληψλ.  

Γηθαηνινγεκέλα, ίζσο, νη παξαπάλσ ζθέςεηο δεκηνπξγνχλ κεξηθά θξίζηκα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Τπάξρεη ζηε ρψξα καο ε θαηάιιειε 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο; Τπάξρεη επαξθήο γλψζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο; Δίλαη ν Έιιελαο θαιφο δέθηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηειεξγαζίαο; Καη ίζσο ην θξηζηκφηεξν εξψηεκα: Ση είλαη απηφ πνπ ζα δψζεη ηελ απαξαίηεηε 

ψζεζε γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα; Οη απαληήζεηο, φπσο ζα 

δνχκε, είλαη εληππσζηαθά απιέο θαη ίζσο πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο απφ ην αλακελφκελν, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρψξα καο έρεη απνδείμεη πσο, φηαλ είλαη αλαγθαίν, κπνξεί λα 

αγθαιηάζεη ηελ θαηλνηνκία.  

Η παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ ηειεκαηηθήο
1
 κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε λέσλ εξγαιείσλ κεηάδνζεο πνπ είλαη 

εθαξκφζηκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή απιψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, φπσο νη 

ηειεθσληθέο γξακκέο. Σν Γηαδίθηπν αμηνπνίεζε ηελ απιή ηειεθσληθή γξακκή σο έλα 

ηζρπξφηαην κέζν κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κε ρακειφ θφζηνο. Η ηειεξγαζία, ινηπφλ, δελ 

απαηηεί εηδηθά δίθηπα θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία, ηε γλσζηή ηερλνινγία ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, πνπ είλαη πξνζηηή πιένλ ζε νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη ππνινγηζηή.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πεξί ηνπ επηπέδνπ ηερλνινγηθήο γλψζεο ησλ Διιήλσλ, ζα 

κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή δηάζεζε γηα εμνηθείσζε κε ηελ 

πιεξνθνξηθή. Οη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, δειαδή παηδηά, θνηηεηέο, επηρεηξεκαηίεο, 

ππάιιεινη, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, βιέπνπκε φηη ε θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο 

ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, άξα θαη ηεο Διιάδαο. Οη 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο λέα 

επαγγέικαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή απηέο νη ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιεθηηθά γξήγνξε 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο ηειεξγαζίαο. Απηφ είλαη έλα δεδνκέλν πνπ ζα πξέπεη λα ην 

ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο, αλ ζέινπκε λα δνχκε φρη κφλν ηηο ησξηλέο, αιιά θαη ηηο 

κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ηειεξγαζίαο.  

Απφ ηελ ηζηνζειίδα www.teleworking.gr, 15.06.2010 (δηαζθεπή).  

1 Tειεκαηηθή: ε ζχδεπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο, κε ηηο απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο κέξεο καο.  
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ΘΔΜΑΣΑ  

Α. Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (60-80 ιέμεηο). (κνλάδεο 20)  

Β. (Μνλάδεο 15)  

Β1. Πνηνη είλαη, θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, νη παξάγνληεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ εμάπισζε ηεο 

ηειεξγαζίαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα; (60 – 80 ιέμεηο). (κνλάδεο 10)  

B2. Πψο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ 

θεηκέλνπ; (κνλάδεο 5)  

Γ. (Μνλάδεο 15)  

Γ1. Να ζπληάμεηε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ κε έληνλε γξαθή: επέλδπζε, ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, αλάπηπμε, θαηλνηνκία, 

θαηαιχηεο ζηηο εμειίμεηο. (Μπνξείηε λα δηαθνξνπνηήζεηε ηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο σο πξνο 

ηελ πηψζε, ηνλ αξηζκφ, ην γέλνο, ην πξφζσπν θιπ.) (κνλάδεο 10)  

Γ2.α. «Ση είλαη απηφ πνπ ζα δψζεη ηελ απαξαίηεηε ψζεζε γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο 

ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα;».  

ηελ παξαπάλσ πεξίνδν ιφγνπ ν αξζξνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί κία νλνκαηηθή αλαθνξηθή 

πξφηαζε. Αθνχ ηελ εληνπίζεηε, λα ηελ εληάμεηε ζηελ θαηεγνξία είηε ησλ νλνκαηηθψλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ είηε ησλ νλνκαηηθψλ παξαζεηηθψλ πξνηάζεσλ. (κνλάδεο 2)  

Γ2.β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 3) 

Θέματα παραγωγής λόγοσ 

 

1. ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζαο αλαηίζεηαη ε 

ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο πνπ ζα εθθσλεζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε. Η εξγαζία απηή ζα 

παξνπζηάδεη ηα επαγγέικαηα ζηα νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ηειεξγαζία, θαζψο 

θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ απηήλ. (400-500 

ιέμεηο) 

2. πκκεηέρνληαο ζε κία εκεξίδα γηα ηελ ηειεξγαζία εηνηκάδεηε κία εηζήγεζε ζηελ 

νπνία ζα ζρνιηάδεηε ηε ζρέζε ηεο λέαο απηήο κνξθήο εξγαζίαο κε ηελ αλεξγία θαη κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. (400-500 ιέμεηο) 

3. Αλαιακβάλεηο λα εθθσλήζεηο κία νκηιία ζε εθδήισζε ηνπ δήκνπ κε ζέκα «Δξγαζία 

θαη λένη». Να αλαθεξζείο ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ηειεξγαζίαο. (400-500 ιέμεηο) 

4. Ο θαζεγεηήο ζνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, παξνπζηάδεη 

ζηελ ηάμε ηα λέα δεδνκέλα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο εξγαζίαο, φπσο ε ηειεξγαζία.. νπ αλαηίζεηαη, αθνχ κειεηήζεηο ην άξζξν, λα 

εθζέζεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε ηειεξγαζία ζε επαίζζεηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο (ι.ρ. γπλαίθεο, λένη, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο) πνπ θαηεμνρήλ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλεξγίαο θαη λα παξνπζηάζεηο άιινπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο σο  γεληθφ θαηλφκελν πνπ γλσξίδεη έμαξζε ζηηο κέξεο 

καο. (500-600 ιέμεηο) 


