
Δρ. Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου

Τηλεργασία και 

Προστασία της Ιδιωτικότητας

Διαδικτυακή Ημερίδα – Προστασία Δεδομένων και Εφαρμογή του Κανονισμού ΓΚΠΔ 

2016/679 στην Κύπρο

26.02.21



Video



Περιεχόμενα

• Τηλεργασία  
• Νομοθετικό 

πλαίσιο/Συμφωνία πλαίσιο
• Τηλεργασία και Προστασία 

Ιδιωτικότητας
• Tele-WOSH



• Είναι η εργασία που 
εκτελείται εξ 
αποστάσεως δηλαδή 
εκτός του χώρου της 
επιχείρησης ή 
οργανισμού (κατοίκον
ή εν κινήσει)

• Ευέλικτη μορφή 
εργασίας

• Πανδημία COVID-19 

Τηλεργασία



Τηλεργασία πριν την πανδημία COVID-19 



EUROFOUND April 2020

Τηλεργασία κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19



▪ Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/391/ΕOK - «οδηγία-πλαίσιο» για την την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (Άρθρο 6, Παρ. 
3(1)(α))

▪ Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&Υ στην Εργασία Κανονισμοί του 
2002 (Κανονισμός 4(1)(α) Κ.Δ.Π 173/2002

«ο εργοδότης οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, να εκτιμά 
τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων 

του …»

Η υποχρέωση του Εργοδότη για εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης 
Κινδύνου περιλαμβάνει και την Τηλεργασία!

Νομοθετικό Πλαίσιο ; !



Η Ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο για την 
τηλεργασία (2002) μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις 
πιο κάτω θεματικές:

• Υγεία και ασφάλεια

• Εξοπλισμός

• Οργάνωση εργασίας

Συμφωνία πλαίσιο



«Η ιδιωτικότητα έχει αναγνωριστεί ως θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και σε μια δημοκρατική 

κοινωνία πρέπει να προστατεύεται» (Κανονισμός 
(EΕ) 2016/679)

Το «Προνόμιο» της Τηλεργασίας μπορεί να 
μετατραπεί σε «Βάρος» κατά της Ιδιωτικότητας του 

Τηλεργαζόμενου

Τηλεργασία και Προστασία της Ιδιωτικότητας



• Επιθεωρήσεις στον εργασιακό χώρο

• Οι παραδοσιακές μέθοδοι ελέγχου των εργαζομένων, δεν είναι 

κατάλληλες για εφαρμογή στην τηλεργασία

• Οι υψηλές προσδοκίες και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας 

οδηγούν τον τηλεργαζόμενο στην επέκταση της τηλεργασίας.

• Η τηλεργασία επεκτείνεται και εκτός των ωρών εργασίας

• Ο χρόνος που αφιερώνει ο τηλεργαζόμενος στην οικογένειά του και 

γενικότερα στην προσωπική του ζωή μειώνεται.

Υφιστάμενη Κατάσταση



• Αυτονομία 

• Ανάπτυξη της ορθής επικοινωνίας

• Σεβασμός στο δικαίωμα της αποσύνδεσης

• Καθορισμός ωραρίου εργασίας 

• Αποφυγή του συνδυασμού της τηλεργασίας 
με την ανάγκη για φύλαξη των παιδιών

• Η επιλογή της τηλεργασίας να είναι 
εθελοντική

• Χρήση της εφαρμογής και του οδηγού (Tele-
WOSH) 

Προτεινόμενα Μέτρα



Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου
Όλγα Νικολαΐδου
Πάρης Μέσσιος

Γιώργος Μπούστρας

Tele-Working and Occupational Safety & Health 

during COVID-19 Pandemic



Οδηγίες προς 
τηλεργαζόμενους για 

την εκτίμηση κινδύνου 
στο χώρο τους.

Tele-WOSH Σκοπός



Tele-WOSH Δομή



Κατηγορίες πηγών κινδύνου που 
αναλύονται: 

1) Ψυχοκοινωνικοί

2) Ασφάλειας

3) Βιολογικοί

4) Χημικοί

5) Φυσικοί

6) Εργονομία

Τηλεργασία και Α&Υ



• Πηγή Κινδύνου: Παρατεταμένη 
χρήση οθονών οπτικής 
απεικόνισης, ακατάλληλος 
σταθμός εργασίας

• Συνέπειες: κόπωση των ματιών, 
μυοσκελετική καταπόνηση 
(οσφυαλγία ή τραυματισμός 
οσφυϊκής χώρας, διαταραχές 
άνω άκρων, διαταραχές του 
αυχένα και των ώμων) και 
εργασιακό άγχος

Εργονομία



• Χρήση εργονομικού εξοπλισμού

• Σύντομα, συχνά διαλείμματα

• Χρήση εργαλείων επικοινωνίας

• Εκπαίδευση

Προτεινόμενα μέτρα σχετικά με τη χρήση ΟΟΑ 



Tele-WOSH app



Tele-WOSH app (συν.)



Οδηγός Τηλεργασίας βασισμένος στην Επαγγελματική Ασφάλεια 
και Υγεία κατά τη διάρκεια της Πανδημίας του COVID-19



Περιβάλλον εργασίας

• Πηγή Κινδύνου: ακατάλληλος 
χώρος εργασίας

• Συνέπειες: μυοσκελετική
καταπόνηση, άγχος



• Επιτρέπει την ακουστική και οπτική απομόνωση 

• Όριου μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

• Κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και αερισμός (κατά προτίμηση 
φυσικός)

• Επαρκής φωτισμός 

• Ικανοποιητική σύνδεση στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικές γραμμές (εάν είναι 
απαραίτητο).

• Κατάλληλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

• Χώρος ελεύθερος από εμπόδια

• Εργονομικός εξοπλισμός

Προτεινόμενα μέτρα για περιβάλλον εργασίας



«Οι Εργοδότες είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι 

πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των αναγκών 

του οργανισμού και του θεμελιώδους δικαιώματος 

του τηλεργαζόμενου για προστασία της ιδιωτικής 

του ζωής»

«Ο έλεγχος που ασκεί ο Τηλεργαζόμενος, για την 

ορθή διαχείριση του χρόνου του και σε σχέση με τις 

πιέσεις που δέχεται, αποτελεί το σημαντικότερο 

συστατικό για την ποιότητας ζωής του και τη 

βιωσιμότητα της εργασιακής του ζωής».

Συμπεράσματα



Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου

c.varianou@research.euc.ac.cy

Ευχαριστώ!


