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Εισαγωγή
H KPMG ως πάροχος επαγγελματικών
υπηρεσιών από την αρχή της κρίσης που
δημιουργήθηκε από τη νόσο COVID-19,
μοιράζεται γνώση και εμπειρίες από άλλες χώρες
και την Ελλάδα, με εταιρείες, στελέχη και
εργαζόμενους.

Βερώνη
Παπατζήμου
Γενική Διευθύντρια

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα των Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG,
συμβάλλοντας δημιουργικά στη νέα κατάσταση,
σχεδίασε και υλοποίησε την έρευνα «Βαρόμετρο για
τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου
COVID-19».
Οι τρείς πρώτοι κύκλοι της έρευνας ανέδειξαν
χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις προκλήσεις
της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στάση των
εργαζομένων απέναντι στη νέα αυτή μορφή
εργασίας, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να
καλυφθούν από μέρους των εταιρειών, ώστε οι
εργαζόμενοι να παραμείνουν εμψυχωμένοι και
παρακινημένοι. Σε αυτό το 4ο κύκλο, διερευνάμε τις
προθέσεις των εταιρειών για την καθιέρωση νέων
μοντέλων εργασίας, εξετάζουμε τις συνήθειες που
έχουν αναπτύξει οι εργαζόμενοι και τον τρόπο που
βιώνουν την ανάμειξη της προσωπικής και της
επαγγελματικής τους ζωής, αλλά και πως αυτές οι
αλλαγές έχουν επηρεάσει τις δεξιότητες και την
παραγωγικότητά τους, ακριβώς ένα χρόνο μετά την
εμφάνιση της πανδημίας.

Ο 1ος κύκλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ
30/3 - 5/4 όπου συμπληρώθηκαν και αναλύθηκαν
1051 ερωτηματολόγια. Αποτελέσματα 1ου Κύκλου
έρευνας
Ο 2ος κύκλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ
4/5 - 10/5 όπου συμπληρώθηκαν και αναλυθήκαν
807 ερωτηματολόγια. Αποτελέσματα 2ου Κύκλου
έρευνας
Ο 3ος κύκλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ
22/6 - 29/6 όπου συμπληρώθηκαν και αναλυθήκαν
452 ερωτηματολόγια. Αποτελέσματα 3ου Κύκλου
έρευνας
Ο 4ος κύκλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ
19/2 - 28/2 όπου συμπληρώθηκαν και αναλυθήκαν
568 ερωτηματολόγια.
Ευελπιστούμε τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής
να αξιοποιηθούν, τόσο από τους εργαζόμενους ώστε
να συνεχίσουν δυναμικά τη καριέρα τους, όσο και
από τις διοικήσεις των εταιρειών στην
επικαιροποίηση των πολιτικών που αφορούν τις νέες
συνθήκες εργασίας.
Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!
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Σύνοψη συμπερασμάτωναπό τους 4 κύκλους
Η έρευνα αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της πανδημίας, τα
μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση, τις πρακτικές που
υιοθετούν οι εταιρείες, καθώς και τις ανάγκες και
ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές τις νέες
συνθήκες εργασίας. Τα κυριότερα συμπεράσματα από
τους 4 κύκλους της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω:
1. Παρατηρείται ποικιλομορφία ως προς τις μορφές
εργασίας που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες μετά την
άρση σχετικών κυβερνητικών μέτρων, όπως η
καθιέρωση αποκλειστικής εξ αποστάσεως εργασίας για
συγκεκριμένους ρόλους ή καθιέρωση υβριδικών
μοντέλων, αποσκοπώντας πρωτίστως στη
μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Είναι βέβαιο ότι ένα καινούργιο μοντέλο εργασίας θα
επικρατήσει στην μετά COVID-19 εποχή με
διαφαινόμενη την επικράτηση της εξ αποστάσεως
εργασίας.
2. Η εξ αποστάσεως εργασία είναι πλέον μία μορφή
εργασίας που γίνεται αποδεκτή από όλα τα ιεραρχικά
επίπεδα και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πολύ μεγάλο
ποσοστό των εργαζόμενων, παρόλες τις προκλήσεις
που βιώνουν σε κοινωνικό επίπεδο λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας, θα επέλεγαν την
εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως έναντι αυτής με
φυσική παρουσία μόνο.

3. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους κύκλους της
έρευνας, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας,
αμφισβητείται εάν επιτυγχάνεται αύξηση της
παραγωγικότητας με την εξ αποστάσεως εργασία, με
την αυξημένη παραγωγικότητα να προέρχεται σε
σημαντικό βαθμό από τις περισσότερες ώρες
απασχόλησης. Η απουσία διακριτών ορίων μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σταθερά
καταδεικνύεται από τους εργαζόμενους ως παράγοντας
που επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητά τους.
4. Παραμένει σημαντικό το ποσοστό των προϊσταμένων
που πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες για την
αποτελεσματική εξ αποστάσεως διαχείριση των
ομάδων τους, πρωτίστως σε θέματα επικοινωνίας.
5. Παρόλο που δεν ήταν όλες οι εταιρείες το ίδιο
προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στα νέα εργασιακά
δεδομένα, οι εργαζόμενοι στη πλειονότητα τους
επικροτούν τα μέτρα που έλαβαν οι εταιρείες και στις
περισσότερες περιπτώσεις η εικόνα που έχουν για
αυτές έχει βελτιωθεί, καθώς σε σημαντικό ποσοστό
προσέφεραν τεχνολογικό εξοπλισμό ή/και
απλοποίησαν εταιρικές διαδικασίες, ενώ πλέον στον 4ο
κύκλο η πλειοψηφία των ιδιοκτήτων και γενικών
διευθυντών δηλώνουν ότι επενδύουν πέραν των
καθιερωμένων πρακτικών τους και για όταν παρέλθει ο
κίνδυνος της πανδημίας, στον εκσυγχρονισμό των
πληροφοριακών τους συστημάτων.
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Σύνοψη
κυριότερων
συμπερασμάτων
ου
4 κύκλου έρευνας

Σύνοψη κυριότερων συμπερασμάτων
ου
4 κύκλου
Ο 4ος κύκλος της έρευνας διεξήχθη σχεδόν ένα χρόνο μετά
από την εμφάνιση της νόσου COVID-19 και κατά τη διάρκεια
της 3ης φάσης της πανδημίας και εφαρμογής συγκεκριμένων
μέτρων για την αντιμετώπιση της. Παρά την γενικότερη
αισιοδοξία για την πορεία της νόσου και την έναρξη
υλοποίησης του πλάνου εμβολισμού, τα μέτρα παραμένουν
αυστηρά, τα σχολεία κλειστά, και το επιβεβλημένο ποσοστό
εξ αποστάσεως εργασίας υψηλό, στο 60%.
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και μάλιστα τα νεότερα ηλικιακά άτομα
κάτω των 40 ετών εάν είχαν τη δυνατότητα ελεύθερης
επιλογής θα προτιμούσαν την εξ αποστάσεως εργασία
(51%), οι δε γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας το
επιλέγουν σε ποσοστό 57%. Το ποσοστό παραμένει
ιδιαίτερα υψηλό στο σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα
(42%).
Η εφαρμογή ενός νέου εργασιακού μοντέλου ενισχύεται και
από το γεγονός ότι μόνο το 22% των CEO’s δηλώνει ότι
σκοπεύουν να επιστρέψει το σύνολο των εργαζομένων τους
στο γραφείο με φυσική παρουσία, μετά τη λήξη των
κυβερνητικών μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι σκοπεύουν να
καθιερώσουν κάποιο μοντέλο που θα περιλαμβάνει την εξ
αποστάσεως εργασία (ως παροχή ή υβριδικό μοντέλο ή κατ’
αποκλειστικότητα).
Σημαντικός αριθμός εργαζομένων, αξιοποιώντας την εξ
αποστάσεως εργασία θα επέλεγε να εργάζεται εκτός
μεγάλων αστικών κέντρων, επιθυμητή επιλογή για τα άτομα
κάτω των 40 ετών σε ποσοστό 56%. Η επιλογή αυτή μπορεί
να είναι το αποτέλεσμα της καθημερινότητας που έχουν
βιώσει εξ αιτίας των μέτρων περιορισμού τον τελευταίο

χρόνο ή/και μια εκδήλωση επιθυμίας αξιοποίησης αυτής της
δυνατότητας, η οποία πιθανόν και να επιβραδύνει τον ρυθμό
ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων.
Παρατηρούμε για πρώτη φορά, τόσο από τις απαντήσεις των
εργαζόμενων όσο και από των προϊσταμένων τους, ότι
υπάρχει στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εργασίας, συνολική
μείωση στην αντιλαμβανόμενη παραγωγικότητα. Η όποια
βελτίωση της παραγωγικότητας δείχνει να προκύπτει από
άλλους παράγοντες, π.χ. η αύξηση των ωρών απασχόλησης
που κατά κοινή ομολογία φαίνεται να είναι μία
πραγματικότητα για όσους εργάζονται εξ’ αποστάσεως
(68%). Σταθερά οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αξιολογούν την
παραγωγικότητά τους ελαφρώς πιο θετικά απ' ότι την
αξιολογούν οι προϊστάμενοί τους.
Η αμφισβήτηση αναφορικά με την παραγωγικότητα της εξ
αποστάσεως εργασίας ενισχύεται και από το γεγονός ότι
σημαντικός αριθμός των εργαζομένων ασχολείται με
αλλότρια θέματα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας π.χ.
πραγματοποίηση οικιακών εργασιών όπως μαγείρεμα καθώς
και περιήγηση στα social media και on line αγορές είναι
μόνον μερικές από αυτές τις ασχολίες.
Οι εταιρείες φαίνεται να στοχεύουν σε πρόσθετες
επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους
συστημάτων, με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στις
πολυεθνικές και να ενδημεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του
χάσματος μεταξύ ελληνικών και πολυεθνικών εάν ληφθεί
υπόψη ότι οι υποδομές των πολυεθνικών ήταν πιο
σύγχρονες πριν από την πανδημία.
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Βασικά
Ευρήματα

Εξ αποστάσεως εργασία
Όπως είχε αναδειχθεί και στους προηγούμενους 3 κύκλους,
έτσι και στον 4ο κύκλο παρατηρείται το ποσοστό των
εργαζομένων που βρίσκονται σε εξ αποστάσεως εργασία
είναι μεγαλύτερο για τους εργαζόμενους των Πολυεθνικών
(86%) έναντι των Ελληνικών (63%) εταιρειών.
Το 42% των εργαζομένων θα επέλεγαν αποκλείστηκα την εξ
αποστάσεως εργασία, αν έπρεπε να επιλέξουν ένα μόνο
μοντέλο. Στο ποσοστό αυτό παρατηρείται διαφοροποίηση
ανάμεσα στα φύλα, με τους άντρες να επιλέγουν την εργασία
αποκλειστικά από τα γραφεία σε ποσοστό 61% έναντι του
52% των γυναικών. Αναλύοντας το σύνολο των εργαζομένων
ως προς τις ηλικιακές ομάδες παρατηρούμε ότι η επιλογή της
αποκλειστικής εργασίας εξ αποστάσεως ανέρχεται στο 51%
για το σύνολο των εργαζομένων κάτω των 40 ετών, ενώ το
ποσοστό αυτό εντείνετε για τις γυναίκες κάτω των 40 ετών,
καθώς το 57% αυτών θα επέλεγαν την εργασία αποκλειστικά
εξ αποστάσεως.
Το 51% του συνόλου των εργαζομένων δηλώνει ότι θα
μετακόμιζε σε επαρχιακή πόλη αν είχε τη δυνατότητα να
εργάζεται μόνιμα εξ αποστάσεως, ποσοστό που αυξάνεται
στο 56% για τους εργαζομένους κάτω των 40 χρόνων, ενώ
μειώνεται αντίστοιχα στο 47% για τους άνω των 40 ετών, με
τους άντρες να έχουν ένα μικρό προβάδισμα στην προτίμηση
αυτή έναντι των γυναικών.
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CEO’s (Γενικοί Διευθυντές / Ιδιοκτήτες)
Το 28% των CEO’s Ελληνικών εταιρειών δηλώνουν
ότι σκοπεύουν να επιστρέψει το σύνολο των
εργαζομένων σε εργασία με φυσική παρουσία μετά
τη λήξη των κυβερνητικών μέτρων, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό CEO’s Πολυεθνικών εταιρειών
βρίσκεται μόλις στο 11%.

Το 36% τω CEO’s Πολυεθνικών εταιρειών
σκοπεύει να καθιερώσει ένα υβριδικό μοντέλο,
κατά το οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν για
παράδειγμα να εργάζονται εξ αποστάσεως το ½
του μήνα. Ενώ σε αυτή τη κατεύθυνση βρίσκεται το
20% των CEO’s Ελληνικών εταιρειών.

Το 21% των CEO’s Πολυεθνικών εταιρειών
δηλώνει ότι σκοπεύει να θέσει ορισμένους ρόλους
σε μόνιμη εξ αποστάσεως εργασία, έναντι του 13%
των Ελληνικών εταιρειών που δηλώνουν κάτι
αντίστοιχο.

Αναδεικνύεται ότι ο βασικότερος λόγος καθιέρωσης
υβριδικών ή μονιμά εξ αποστάσεως μοντέλων
εργασίας, είναι η αύξηση της ικανοποίηση των
εργαζομένων.

Το 38% των Ελληνικών εταιρειών, ωστόσο,
φαίνεται πως σκοπεύει να καθιερώσει ένα μοντέλο
στο οποίο η εξ αποστάσεως εργασία θα δίνεται ως
παροχή και θα εφαρμόζεται για παράδειγμα μια
ημέρα της εβδομάδας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
των Πολυεθνικών εταιρειών μειώνεται στο 32%.

Το 67% των CEO’s δηλώνει ότι ενόψει της
διαμόρφωσης νέων συνθηκών στην αγορά
εργασίας, όταν παρέλθει ο κίνδυνος της πανδημίας,
σκοπεύει να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των
πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα,
στην επένδυση αυτή σκοπεύει να προχωρήσει το
70% των Πολυεθνικών εταιρειών έναντι 65% των
Ελληνικών.
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Παραγωγικότητα εργαζομένων
Συγκριτικά με τον 3ο κύκλο, ο οποίος διεξήχθη σχεδόν 8
μήνες πριν, φαίνεται πως στον 4ο κύκλο υπάρχει
διπλασιασμός των εργαζομένων που δηλώνουν ότι η
παραγωγικότητά τους έχει επηρεαστεί αρνητικά, ενώ
παράλληλα παρατηρείται μείωση 36% των
εργαζομένων που θεωρούν ότι η παραγωγικότητά τους
έχει επηρεαστεί θετικά, με τα αντίστοιχα ποσοστά να
διαμορφώνονται πλέον στο 22% για το σύνολο των
εργαζομένων να δηλώνει ότι παραγωγικότητα έχει
επηρεαστεί αρνητικά και το 23% να δηλώνει θετική
επίδραση.
Το 21% των εργαζομένων που εργάζονται εξ
αποστάσεως κρίνουν ότι η παραγωγικότητά τους έχει
επηρεαστεί αρνητικά, έναντι 29% εκείνων που
εργάζονται με φυσική παρουσία. Ενώ, θετική επίδραση
στην παραγωγικότητα δηλώνει το 28% των
εργαζομένων σε εξ αποστάσεως εργασία, έναντι του
7% των εργαζομένων που δηλώνουν το ίδιο αλλά
εργάζονται με φυσική παρουσία.
Σε σχέση με τους εργαζόμενους που κρίνουν ότι οι
managers τους δεν έχουν επαρκώς ανεπτυγμένες
δεξιότητες ώστε να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά την
ομάδα τους εξ αποστάσεως, παρατηρείται 40% αύξηση
στην αντιλαμβανόμενη θετική παραγωγικότητα εκείνων
που δηλώνουν ότι οι managers τους είτε είχαν
ανεπτυγμένες δεξιότητες, είτε τις ανέπτυξαν στη
διάρκεια της πανδημίας.

Παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ αυτών που
εργάζονται σε Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες
αναφορικά με την άποψη τους για την παραγωγικότητά
τους. Το 28% των εργαζομένων σε Πολυεθνικές
εταιρείες αξιολογεί ότι η παραγωγικότητά του έχει
επηρεαστεί θετικά λόγω της εξ αποστάσεως εργασίας,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων σε
Ελληνικές εταιρείες είναι 18%.
Οι άντρες φαίνεται να αξιολογούν αρνητικότερα την
παραγωγικότητά τους σε σχέση με τις γυναίκες, καθώς
το 26% δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά η
παραγωγικότητά του στην εξ αποστάσεως εργασία,
ποσοστό που βρίσκεται στο 17% για τις γυναίκες.
Αντίστοιχα, η γυναίκες δηλώνουν σε ποσοστό 27% ότι
η παραγωγικότητά τους έχει επηρεαστεί θετικά έναντι
του 19% τω ανδρών που έχουν την ίδια εκτίμηση.
Επίσης, φαίνεται πως οι διάφορες ηλικιακές ομάδες
αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις προκλήσεις που φέρνει
αναφορικά με την παραγωγικότητα η εξ αποστάσεως
εργασία. Η ηλιακή ομάδα που αντιλαμβάνεται πιο
έντονα αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα της
είναι οι άνω των 60 σε ποσοστό 28%, ενώ η ηλικιακή
ομάδα που αξιολογεί θετικότερα την παραγωγικότητά
της στην εξ αποστάσεως εργασία είναι εκείνη των κάτω
των 30 με ποσοστό 29%, ακολουθούμενη από την
ηλικιακή ομάδα 31-40 σε ποσοστό 27%.
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Παραγωγικότητα & Σύστημα Διοίκησης
της Απόδοσης
Το 37% των προϊσταμένων/managers του κλάδου
πληροφορικής δηλώνουν ότι η παραγωγικότητα των
υφισταμένων τους έχει επηρεαστεί αρνητικά στη
διάρκεια της εξ αποστάσεως εργασίας, ενώ, οι
προϊστάμενοι /managers του κλάδου
Τηλεπικοινωνιών εμφανίζουν το υψηλότερο
ποσοστό (43%) που δηλώνει ότι η παραγωγικότητα
των υφισταμένων του έχει επηρεαστεί θετικά.
Παράλληλα, οι προϊστάμενοι του Ασφαλιστικού
κλάδου φαίνεται να εκτιμούν στο μεγαλύτερο
ποσοστό (60%) ότι η παραγωγικότητα των
υφισταμένων τους έχει μείνει ανεπηρέαστη.

Χωρίς σύστημα αξιολόγησης απόδοσης των
εργαζομένων, λειτουργεί το 25% των Ελληνικών
εταιρειών έναντι 6% των Πολυεθνικών εταιρειών,
ενώ σε παρόμοια ποσοστά αλλαγών κυμαίνονται
Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες.

Παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ των
προϊσταμένων/ managers των Πολυεθνικών και
Ελληνικών εταιρειών αναφορικά με το πως
αξιολογούν την παραγωγικότητα των υφισταμένων
τους, καθώς το 44% εκείνων που εργάζονται σε
Ελληνικές εταιρείες δηλώνουν ότι η παραγωγικότητα
των υφισταμένων τους έχει επηρεαστεί αρνητικά,
έναντι του 33% εκείνων που δηλώνουν το ίδιο στις
Πολυεθνικές εταιρείες.

Ενώ μόλις το 15% του συνόλου του δείγματός
δηλώνει ότι έχουν επέλθει αλλαγές στο σύστημα
διοίκησης της απόδοσης της εταιρείας τους,
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Ελληνικές
εταιρείες έχουν προβεί σε αλλαγές ως προς τη
διαδικασία ή τα κριτήρια αξιολόγησης σε ποσοστό
58% έναντι 53% των Πολυεθνικών, ενώ οι
Πολυεθνικές έχουν προβεί αντίστοιχα σε αλλαγές
που αφορούν ψηφιοποίηση του συστήματος σε
ποσοστό 38% έναντι 30% των Ελληνικών.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν
έως 50 άτομα το 28% δεν διαθέτει σύστημα
αξιολόγησης απόδοσης, ποσοστό που προοδευτικά
φθίνει στο 7% για τις μεγάλες εταιρείες άνω των
1500 εργαζομένων, ενώ από τις Ελληνικές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, το
33% δεν διαθέτει κάποιο σύστημα.
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Διαχείριση ομάδων εξ αποστάσεως και
εκπαιδευτικές ανάγκες
Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι το 30% των
προϊσταμένων, εξακολουθούν ένα χρόνο μετά την
εφαρμογή των μέτρων, να μην έχουν επαρκώς
αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για την
αποτελεσματική διαχείριση των ομάδων τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της μη αποτελεσματικής
διαχείρισης των ομάδων εντοπίζεται στην
επικοινωνία σε ποσοστό 66% του συνόλου του
δείγματος, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται
στο 67% και 61% αντίστοιχα μεταξύ εργαζομένων
σε Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες αντίστοιχα.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι των Πολυεθνικών
αναδεικνύουν ως εξίσου με την επικοινωνία βασικό
πρόβλημα, την καθοδήγηση σε ποσοστό 61%, ενώ
οι εργαζόμενοι Ελληνικών εταιρειών εντοπίζουν ως
δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα την ανάθεση
αρμοδιοτήτων σε ποσοστό 53% με αυτό το
αντίστοιχο ποσοστό να είναι 39% στις Πολυεθνικές.

Το 48% των εργαζομένων σε Πολυεθνικές εταιρείες
αξιολογούν ότι ο προϊστάμενός/manager τους είχε
ανεπτυγμένες ικανότητες για την αποτελεσματική
διαχείριση της ομάδας του και πριν το ξέσπασμα
της πανδημίας, έναντι του 35% των εργαζομένων
σε Ελληνικές που δηλώνουν κάτι αντίστοιχο.
Το 60% του συνόλου των εργαζομένων σε
Ελληνικές εταιρείες δηλώνει ότι δεν του δόθηκε
ευκαιρία για κάποια εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τους εργαζόμενους σε Πολυεθνικές
εταιρείες βρίσκεται στο 45%. Τα αντίστοιχα
ποσοστά για τους εργαζομένους που έχουν υπό
την ευθύνη τους ομάδα βρίσκονται στο 53% και
42% αντίστοιχα.
Εκπαιδεύσεις σε τεχνικές επικοινωνίας εξ
αποστάσεως αναδεικνύονται ως η συνηθέστερη
επιλογή των εταιρειών σε ποσοστό 30%.
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Συνήθειες εργαζομένων
79% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται εκτός του
ωραρίου του. Πιο συγκεκριμένα, το 84% των εργαζόμενων σε
Πολυεθνικές επισημαίνει ότι εργάζεται εκτός ωραρίου του, ενώ
για τους εργαζόμενους σε Ελληνικές εταιρείες το ποσοστό
αυτό βρίσκεται στο 75%.
Τα ποσοστά των εργαζομένων που εργάζονται εκτός ωραρίου
είναι σημαντικά υψηλότερα για τους εργαζόμενους σε
υποστηρικτικές διεύθυνσης όπως Ανθρώπινου Δυναμικού
(90%) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (88%) σε σχέση με τις
Πωλήσεις οι οποίες κινούνται σε χαμηλότερο ποσοστό (71%).
Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων ασχολείται και με
άλλες προσωπικές τους υποθέσεις κατά τη διάρκεια του
ωραρίου εργασίας. Από το 33% που δηλώνει ότι μαγειρεύει ή
πραγματοποιεί άλλες δουλειές του σπιτιού κατά τη διάρκεια
του ωραρίου του, το 68% είναι γυναίκες και το 32% άντρες.
Μόνο το 26% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται
ακριβώς όσο είναι το ωράριο του, ενώ το 40% δηλώνει ότι
εργάζεται τουλάχιστον 5 ώρες επιπλέον του ωραρίου του.
Το 34% των εργαζόμενων σε Πολυεθνικές εταιρείες δηλώνει
ότι εργάζεται τουλάχιστον 10 ώρες περισσότερες από το
εβδομαδιαίο ωράριό του, ποσοστό που μειώνεται στο 23% για
τους εργαζόμενους σε Ελληνικές εταιρείες.
Παρατηρούμε επίσης ότι στο σύνολο των Διοικητικών
στελεχών και Ιδιοκτητών το ποσοστό αυτών που εργάζονται
περισσότερες από 10 ώρες τη εβδομάδα επιπλέον του
ωραρίου τους ανέρχεται στο 35%, έναντι των μη διοικητικών
στελεχών και υπαλλήλων γραφείου όπου το 23% αυτών
εργάζεται περισσότερες από 10 ώρες πέραν του εβδομαδιαίου
ωραρίου τους.
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Αποτελέσματα
Έρευνας

Δημογραφικά στοιχεία έρευνας (1/3)
Ηλικία

Clara

568

έγκυρα
50%
ερωτηματολόγια

TMOD

30%

32%
18%

16%

4%
Κάτω των 30

31-40

41-50

51-60

Άνω των 60

Φύλο

Σύνθεση νοικοκυριού

Άντρας

Μένω μόνος/η
43%

18%
Συγκατοικώ (γονείς,
σύντροφος, φίλος/η)

53%

Γυναίκα
47%

Υπάρχουν παιδιά στο σπίτι
39%
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Δημογραφικά στοιχεία έρευνας (2/3)
Σε ποιον κλάδο εργάζεστε;

Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε είναι:

Συμβουλευτικός/Ελεγκτικός
Τραπ εζικός/Χρηματοοικονο …

17%

Φαρμακευτικός/Υγείας

7%

Διαφήμισης/Επ ικοινωνίας

6%

Βιομηχανίας

6%

Καταναλωτικών π ροϊόντων

6%

44%

Λιανικού εμπ ορίου

5%

Ασφαλιστικός

5%

Ενέργειας

4%

Τηλεπ ικοινωνίες

3%

Ναυτιλίας
Μεταφορών

2%

Τουρισμού/Ξενοδοχειακός

1%

Ιδιωτικού τομέα Πολυεθνική
ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικός
Οργανισμός)

Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας σας;
Έως 50

18%

3%
2%

Δημοσίου τομέα ή
ευρύτερου Δημοσίου τομέα
Ιδιωτικού τομέα Ελληνική

48%

8%

Πληροφορικής/Τεχνολογίας

Εκπ αίδευσης

2%
6%

25%

25%
24%

51-100
101-500

11%
22%

501-1500
Πάνω από 1 500
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Δημογραφικά στοιχεία έρευνας (3/3)
Διεύθυνση

Διοικητικό επίπεδο θέσεις
Ιδιοκτήτης/ Γενικός Διευθυντής (CEO)

Οικονομική

9%

29%

Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοικητικό Στέλεχος
(Director/Manager)

22%

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

41%

15%

Πωλήσεων

Υπάλληλος γραφείου

12%

Πληροφορικής

26%

6%

Παραγωγή
Μη Διοικητικό Στέλεχος (Nonmanagement executive)

Άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες (π.χ.…

23%

Νομική
Τεχνίτης / Εργάτης

5%

Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Logistics

1%

5%
4%
2%

O φυσικός χώρος εργασίας της εταιρείας σας βρίσκεται:

12%

Εκτός Αττικής
Εντός Αττικής

88%
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Δομικές ερωτήσεις έρευνας
Έχετε ομάδα υπό την ευθύνη σας;

Εργάζεστε αυτή την περίοδο εξ αποστάσεως;

24%
49%
Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

51%
76%

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Document Classification: KPMG Confidential

18

Δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας
Εάν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε μια
από τις παρακάτω μορφές εργασίας, ποια θα
επιλέγατε;

Θα μετακομίζατε σε μια επαρχιακή πόλη αν είχατε
τη δυνατότητα να εργάζεστε μόνιμα εξ
αποστάσεως;

Εργασία
αποκλειστικά από
τα γραφεία της
εταιρείας

42%

58%

Ναι

49%

Εργασία
αποκλειστικά εξ
αποστάσεως

51%

Όχι
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Μετακινήσεις στην εποχή της νόσου COVID-19
Την απόφασή σας αυτή, να αλλάξετε εργοδότη / εταιρεία,
τη λάβατε:
11% 6%

Αλλάξατε εργοδότη / εταιρεία το τελευταίο χρόνο
κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Ανεξάρτητα από την
πανδημία
Λόγω της πανδημίας
Άλλο

15%

83%

Ναι
Όχι

Την απόφασή σας αυτή, να μην αλλάξετε εργοδότη /
εταιρεία, τη λάβατε:

85%
17%

Ανεξάρτητα από την
πανδημία

7%

Λόγω της πανδημίας
Άλλο
76%
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Λόγοι αλλαγής εργοδότη
Τι από τα παρακάτω σας παρακίνησε πρωτίστως στην απόφασή σας να αλλάξετε
εργοδότη

78%

15%
6%

Άλλαξα εργοδότη/ εταιρεία
για λόγους επαγγελματικής
εξέλιξης

Άλλαξα εργοδότη/ εταιρεία
για λόγους μισθολογικής
εξέλιξης

Άλλαξα εργοδότη/ εταιρεία
για λόγους εργασιακής
ασφάλειας

1%

Other -
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CEO’s
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ρόλοι τους οποίους
το 15% των CEO’s των εταιρειών σκοπεύει να θέσει
σε μόνιμη εξ αποστάσεως εργασία:

Σκέφτεστε να καθιερώσετε κάποιο μοντέλο εξ
αποστάσεως εργασίας όταν πλέον δεν θα είναι
επιβεβλημένο μέτρο κυβερνητικά;

Όχι, θα επιστρέψει το σύνολο των
εργαζομένων σε εργασία με φυσική
παρουσία

22%

Θα το καθιερώσουμε ως παροχή (πχ μια
φορά την εβδομάδα)

50%

Νομικές Υπηρεσίες

50%

Λογιστήριο

40%

Τηλεφωνικό κέντρο

40%

34%

Θα καθιερώσουμε ένα υβριδικό μοντέλο
(πχ ½ του μήνα από το γραφείο)

Ναι, ορισμένοι ρόλοι να εργάζονται μόνο
εξ αποστάσεως

Πληροφορική

Οικονομικές Υπηρεσίες

30%

Ανθρώπινο Δυναμικό

30%

29%

15%

Γραμματειακή Υποστήριξη

20%

Πωλήσεις

20%
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CEO’s
Για ποιους λόγους σκέφτεστε να
καθιερώσετε ορισμένους ρόλους σε
μόνιμη εξ αποστάσεως εργασία;
Αύξηση ικανοποίησης
εργαζομένων

70%

Εξοικονόμηση χώρου

70%

Μείωση λειτουργικών
εξόδων

Αύξηση της
παραγωγικότητάς στην εξ
αποστάσεως εργασία

Για ποιους λόγους σκέφτεστε να
καθιερώσετε ένα υβριδικό μοντέλο εξ
αποστάσεως εργασίας;

60%

20%

Αύξηση ικανοποίησης
εργαζομένων

Μείωση λειτουργικών
εξόδων

Εξοικονόμηση χώρου

Αύξηση της
παραγωγικότητάς στην εξ
αποστάσεως εργασία

Για ποιους λόγους επιθυμείτε να επιστρέψει
το σύνολο των εργαζομένων με φυσική
παρουσία;
Λόγω της φύσης της εργασίας

43%

Παρατηρήθηκε μείωση της
παραγωγικότητάς

43%

79%

53%

47%

37%

Το επιθυμούν οι εργαζόμενοι
Δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία
για μέτρηση της απόδοσης εξ
αποστάσεως

21%

Δεν υπάρχει ωράριο στην εξ
αποστάσεως εργασία και αυτό
δημιουργεί πρόβλημα στη διαχείρηση
του χρόνου και της ψυχολογίας των…

7%

Δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία
για αποτελεσματική εξ αποστάσεως
εργασία (πχ κατάλληλα λογισμικά)

7%
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CEO’s
Ενόψει της διαμόρφωσης νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας, όταν παρέλθει ο κίνδυνος της πανδημίας, επενδύει η
εταιρεία σας σε κάποιες από τις παρακάτω πρόσθετες ενέργειες, πέραν των καθιερωμένων πρακτικών;

Εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων

67%

Στοχευμένες εκπαιδεύσεις για εξ αποστάσεως συνεργασία

35%

Ενίσχυση προγράμματος διακράτησης ταλέντων

33%

Έρευνα εργαζομένων για τη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας
Διεύρυνση καναλιών προσέλκυσης ταλέντων
Αναδιαμόρφωση πολιτικής αμοιβών ή/και παροχών
Αναβάθμιση προσφερόμενης εργασιακής εμπειρίας

31%
26%
24%
22%
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Παραγωγικότητα από Προϊσταμένους/Διευθυντές
Πώς πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει επηρεάσει την παραγωγικότητά των υφισταμένων σας;

43%
36%

13%

Αρνητικά

Δεν την έχει επηρεάσει

Θετικά

8%

Η ομάδα μου δεν εργάζεται εξ
αποστάσεως
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Παραγωγικότητα από Προϊσταμένους/Διευθυντές
Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει επηρεαστεί αρνητικά η
παραγωγικότητα των υφισταμένων σας;

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει επηρεαστεί
θετικά η παραγωγικότητα των υφισταμένων σας;

Το περιβάλλον του σπιτιού δεν τους επιτρέπει να
παραμείνουν συγκεντρωμένοι

69%

Οι αρμοδιότητές τους διεκπεραιώνονται με
μεγαλύτερη δυσκολία εξ αποστάσεως

51%

Υπάρχουν εταιρικές διαδικασίες που επιλύονται με
μεγαλύτερη δυσκολία εξ αποστάσεως

50%

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας
απασχολούνται με προσωπικά θέματα

49%

Οι συνδέσεις όλων αυτών των διαδικτυακών
συναντήσεων δεν είναι πάντα καλές με
αποτέλεσμα να επιμηκύνεται η διάρκεια τους
Δεν έχουν την απαιτούμενη πειθαρχία για να
εργαστούν χωρίς επιτήρηση

Έχω αναπτύξει τις απαραίτητες
δεξιότητες για την αποτελεσματική εξ
αποστάσεως καθοδήγηση της ομάδας

54%

Το περιβάλλον τους σπιτιού τους
βοηθάει να εργάζονται περισσότερο
συγκεντρωμένα

54%

Έχουν ισχυρό εσωτερικό κίνητρο (selfmotivated)

43%

36%

Νιώθουν εργασιακή δέσμευση
απέναντι στην εταιρεία

24%

Στις διαδικτυακές συναντήσεις προσκαλούνται
περισσότερα άτομα με αποτέλεσμα η διάρκεια
τους να επιμηκύνεται

19%

Δεν έχω αναπτύξει τις απαραιτητες δεξιότητες για
την εξ αποστάσεως καθοδήγηση της ομάδας μου

18%

Οι αρμοδιότητές μου
διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη
δυσκολία εξ αποστάσεως

37%

6%
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Παραγωγικότητα από Εργαζόμενους
Πώς πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει επηρεάσει την παραγωγικότητά σας;

55%
23%

22%

Αρνητικά

Δεν την έχει επηρεάσει

Θετικά
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Παραγωγικότητα από Εργαζόμενους
Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει
επηρεαστεί θετικά η παραγωγικότητα σας;

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει επηρεαστεί αρνητικά η
παραγωγικότητά σας;
Απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και
προσωπικού χρόνου
Έλλειψη συγκέντρωσης στο περιβάλλον του
σπιτιού
Είναι πιο χρονοβόρα η εκτέλεση της εργασίας
μου εξ αποστάσεως
Σύνθετες εταιρικές διαδικασίες που επιλύονται
πιο αργά μέσω διαδικτυακών συναντήσεων

64%
50%
46%

Αύξηση του φόρτου εργασίας
Έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις της εταιρείας
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
Οι συνδέσεις όλων αυτών των διαδικτυακών
συναντήσεων δεν είναι πάντα καλές με…
Ο/Η προϊστάμενος/η μου δυσκολεύεται να με
καθοδηγήσει εξ αποστάσεως
Δεν έχω τον απαραίτητο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό (εταιρικός…
Στις διαδικτυακές συναντήσεις προσκαλούνται
περισσότερα άτομα με αποτέλεσμα η…
Έλλειψη σύγχρονων πληροφοριακών
συστημάτων (Λογισμικά…

Το περιβάλλον του σπιτιού με
βοηθάει να εργαστώ με
περισσότερη συγκέντρωση

69%

64%

Απλοποιήθηκαν εταιρικές
διαδικασίες διευκολύνοντας την εξ
αποστάσεως εργασία

41%

Έχω υψηλή εργασιακή δέσμευση

38%

37%

30%

Αύξηση του φόρτου εργασίας

30%
22%

Ο/Η προϊστάμενος/η μου έχει τις
δεξιότητες για να με καθοδηγεί εξ
αποστάσεως

20%
11%
10%

24%

Απέκτησα καλύτερο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό απ’ ότι είχα στο γραφείο

20%

7%
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Σύστημα αξιολόγησης – Ανατροφοδότηση
Έχουν υπάρξει αλλαγές στο Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης σε
σχέση με αυτό που εφαρμόζονταν πριν από την πανδημία;
69%
16%

15%

Δεν υπάρχει Σύστημα Αξιολόγησης
της Απόδοσης

Ναι, υπάρχουν αλλαγές

Η ανατροφοδότηση γίνεται πλέον:

Οι αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης
αφορούν:
Τη διαδικασία/τα κριτήρια
αξιολόγησης ποσοτικά ή/και
ποιοτικά
Την ψηφιοποίηση του
συστήματος
Τη διαδικασία της
ανατροφοδότησης

Όχι, ακολουθείται το ίδιο

Εξ αποστάσεως

51%

36%

54%

Πιο συχνά

46%

Αξιοποιώντας νέα ψηφιακή λύση

38%

Πιο αραιά

25%

Με περισσότερα άτομα να…

32%

Δια ζώσης

17%
8%
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Διαχείριση ομάδων εξ αποστάσεως
Θεωρείτε ότι ο/η προϊστάμενος έχει επαρκώς ανεπτυγμένες ικανότητες για
αποτελεσματική διαχείριση της ομάδα του/της εξ αποστάσεως;
Όχι επαρκώς
Ναι, σε σχέση με την αρχή της πανδημίας έχει πλέον
αναπτύξει ικανότητες

30%

28%

Ναι, είχε ανεπτυγμένες ικανότητές και πριν από το
ξέσπασμα της πανδημίας

41%

Που εντοπίζετε το βασικότερο πρόβλημα;
Στην επικοινωνία

66%

Στην καθοδήγηση

51%

Στην ανάθεση αρμοδιοτήτων

51%

Στην παρακίνηση
Στη διαχείριση χρόνου

47%
45%
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Εκπαιδεύσεις
Σας παρείχε η εταιρεία σας εν μέσω πανδημίας εκπαιδεύσεις σε:

Δεν μου παρείχε κάποια εκπαίδευση

53%

Τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως

30%

Διαχείριση Στρες

24%

Τεχνικές παρουσιάσεων εξ αποστάσεως

18%

Ικανότητες διοίκησης/διαχείρισης ομάδων εξ
αποστάσεως
Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Στρατηγική, Ευκαιρίες,
Προτεραιοποίηση)

18%
17%

Διαχείριση Αλλαγής

10%

Ανθεκτικότητα

10%
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Συνήθειες στην εξ αποστάσεως εργασία
Τι από τα παρακάτω ισχύει κατά τη διάρκεια του ωραρίου σας όταν εργάζεστε εξ αποστάσεως;
Εργάζομαι και εκτός του ωραρίου μου

79%

Μαγειρεύω ή πραγματοποιώ άλλες δουλειές του σπιτιού

33%

Εργάζομαι όπως και όταν είμαι στο γραφείο

30%

Περιηγούμαι στα Social Media

19%

Κάνω μεγαλύτερα διαλείμματα από αυτά που θα έκανα στο γραφείο

16%

Δεν ξεκινώ να εργάζομαι την ώρα που αρχίζει το ωράριο μου, αλλά…

13%

Πραγματοποιώ OnLine αγορές

11%

Πηγαίνω για ψώνια (πχ super market)

8%

Κάνω γυμναστική

7%

Ξεκουράζομαι/ κάνω διάλειμμα για μεσημεριανό ύπνο

4%

Παρακολουθώ σειρές/ταινίες

2%

Παίζω video παιχνίδια

1%
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Συνήθειες στην εξ αποστάσεως εργασία
Τι από τα παρακάτω ισχύει ότα εργάζεστε εξ αποστάσεως;

Δεν ακολουθώ τη ρουτίνα περισποίησής μου με την ίδια συχνότητα
(ξύρισμα, μακιγιαζ, μαλλιά)

56%

Αισθάνομαι περισσότερο συνδεδεμένος με την οικογένειά μου

45%

Αισθάνομαι απομονωμένος κοινωνικά

42%

Αισθάνομαι απομονωμένος από την ομάδα μου

37%

Ακολουθώ τη ρουτίνα περισποίησής μου με την ίδια συχνότητα
(ξύρισμα, μακιγιαζ, μαλλιά)
Αισθάνομαι περισσότερο συνδεδεμένος με τους φίλους μου

18%

9%
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Συνήθειες στην εξ αποστάσεως εργασία
Όταν εργάζεστε εξ αποστάσεως, συγκρίνοντας με το ωράριο εργασίας σας :

40%
28%

26%
4%

Εργάζομαι τουλάχιστον 5
ώρες λιγότερες από το
εβδομαδιαίο ωράριο μου

2%

Εργάζομαι τουλάχιστον 10 Εργάζομαι ακριβώς τον ίδιο Εργάζομαι τουλάχιστον 5 Εργάζομαι τουλάχιστον 10
ώρες λιγότερες από το
καθαρό χρόνο
ώρες περισσότερες από το ώρες περισσότερες από το
εβδομαδιαίο ωράριο μου
εβδομαδιαίο ωράριο μου
εβδομαδιαίο ωράριο μου

Πιστεύετε ότι δουλεύοντας εξ αποστάσεως:

36%

40%

Αντιμετωπίζω μια κατάσταση
πίεσης αποτελεσματικότερα

Νιώθω λιγότερο αγχωμένος

51%

Διαχειρίζομαι το χρόνο μου
καλύτερα
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Ευχαριστούμε!
Στοιχεία επικοινωνίας:
Βερώνη Παπατζήμου
Γενική Διευθύντρια, People Services
T +30 210 60 62 100
M +30 693 65 73 236
vpapatzimou@kpmg.gr
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παραλαβής τους ή ότι θα συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανένας δεν πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών των πληροφοριών χωρίς κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή και χωρίς
ενδελεχή εξέταση της συγκεκριμένης κατάστασης.
Το όνομα και το λογότυπο της KPMG είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με άδεια του διεθνούς οργανισμού της KPMG από τις ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη.
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