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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας ύπαρξης ενός τμήματος 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μια σύγχρονη επιχείρηση και το βασικό αντικείμενο 

ανάλυσης είναι η εφαρμογή του νέου μοντέλου απασχόλησης μέσω της εξ αποστάσεως 

εργασίας και η διαχείριση της εν λόγω κατάστασης από την διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της εταιρείας Κωτσόβολος. Αρχικά, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή του 

ρόλου της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στην ιστορία των επιχειρήσεων ενώ φτάνοντας 

στο σήμερα αναλύεται το σοκ των επιχειρήσεων με τον ερχομό της πανδημίας και η νέα 

πραγματικότητα που επιβάλλει η εξ αποστάσεως εργασία για τα τμήματα διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον αναδεικνύεται το πλήθος νέων προκλήσεων που επιφέρει η 

τηλεργασία σε τομείς που αφορούν την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τελικώς 

παρουσιάζονται ενδελεχώς τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με την εμπειρία της 

τηλεργασίας στα πλαίσια της εταιρείας Κωτσόβολος, σε συνδυασμό με την διαχείριση της 

εφαρμογής της από το αρμόδιο τμήμα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, εξάγονται 

κάποια σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τις ενδεχόμενες προοπτικές διατήρησης αυτής 

της μεθόδου απασχόλησης αλλά και τους τρόπους περαιτέρω αξιοποίησής της και μετά το 

πέρας της πανδημίας. 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to highlight the important role of a human resources management department 

in a modern company. The main objective of the analysis is to find how and in what way the 

human resources management department of our case study company (Kotsovolos) applied and 

implemented the new model of employment known as remote working or teleworking. Firstly, 

we describe the role of human resources management in businesses’ evolution. We then analyze 

the shock that businesses faced with the beginning of the pandemic, and we highlight the new 

reality imposed mostly to human resource management departments by the new remote 

working circumstances and the challenges they had to face. We then present our case study 

questionnaire research and its results, regarding the employees’ experience with teleworking 

and the role of human resources management department of our target company Kotsovolos. 

Finally, conclusions are drawn regarding the prospects of maintaining teleworking and the ways 

of using it after the end of the pandemic. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η απασχόληση των εργαζόμενων μιας επιχείρησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή διεξάγεται, 

αποτελεί μία από τις βασικότερες μεταβλητές πάνω στις οποίες στηρίζεται η γενικότερη 

λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι επιχειρήσεις με βάση τις ανάγκες τους απασχολούν 

έναν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού, του οποίου οι αρμοδιότητες μοιράζονται στα 

αντίστοιχα τμήματα της εκάστοτε εταιρείας. Προκειμένου όμως μια εταιρεία να επιτύχει την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εργαζομένων της, οφείλει να αναθέσει την οργάνωση του 

ανθρώπινού της δυναμικού σε ένα αντίστοιχο τμήμα διαχείρισης, το οποίο θα αποτελεί τον 

κινητήριο μοχλό σχετικά με όλες τις διαδικασίες και τα ζητήματα που αφορούν τους 

εργαζόμενους σε μια επιχείρηση.  

Κάθε επιχείρηση ενδεχομένως να διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο το εν δυνάμει ανθρώπινό 

της δυναμικό και να επιλέγει δικές της νόρμες και γενικότερα δική της κουλτούρα σε πληθώρα 

θεμάτων όπως η αξιολόγηση του προσωπικού, οι ανταμοιβές αλλά και ο τρόπος απασχόλησης. 

Σαφώς και κάθε οργανισμός οφείλει να συμμορφώνεται με τις νομικές επιταγές του κράτους 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και να προστατεύει το προσωπικό του στον μέγιστο βαθμό 

είτε από φαινόμενα εργασιακής κακομεταχείρισης είτε εκμετάλλευσης. Τα τμήματα που 

αναλαμβάνουν το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχείρησης 

διότι έχουν ως σκοπό να διαχειριστούν το προσωπικό όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, 

αξιοκρατικά αλλά και αποδοτικά προς όφελος και της ίδιας της επιχείρησης αλλά και των ίδιων 

των εργαζόμενων. Με το πέρας του χρόνου, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η ραγδαία εξέλιξη 

του οικονομικού γίγνεσθαι ανέδειξαν ως κυριαρχικό πυλώνα των σύγχρονων επιχειρήσεων την 

ορθολογική και ανθρωποκεντρική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως σήμερα που 

οι προκλήσεις είναι έντονες και ο ανταγωνισμός πολύ δυναμικός. 

Μια ιδιαίτερα πρωτόγνωρη και σημαντική πρόκληση όχι μόνο για τα τμήματα διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και για την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων υπήρξε το 

ξέσπασμα της πανδημίας του covid-19, η οποία οδήγησε σε πολύ βίαιες και άμεσες αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Φυσικά οι πρώτοι που έγιναν δέκτες των πολύ 

γρήγορων, έντονων, αλλά και αναγκαίων αυτών αλλαγών ήταν οι εργαζόμενοι και μαζί με 

αυτούς τα αντίστοιχα τμήματα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. 

Όλοι οι εργαζόμενοι πλέον λόγω του κινδύνου της ασθένειας και των νέων υγειονομικών 

πρωτοκόλλων που θεσπίστηκαν, ήταν υποχρεωμένοι να αναζητήσουν νέες μεθόδους 

αποδοτικής και ασφαλούς απασχόλησης, είτε για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να 

επιβιώσουν στην αγορά, είτε για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. 

Οι παραπάνω νέες και απαιτητικές συνθήκες οδήγησαν στην υιοθέτηση μεθόδων απασχόλησης 

όπως η εξ αποστάσεως εργασία, η οποία ναι μεν εφαρμοζόταν και πριν την πανδημία, αλλά σε 

ελάχιστο βαθμό και από ελάχιστες εταιρείες. Με τη βοήθεια των νέων δυνατοτήτων που 

προσέφερε η τεχνολογία κατέστη εφικτή η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εργασίας για πολλά 

επαγγέλματα, όμως υπήρξαν και ορισμένα επαγγέλματα όπως για παράδειγμα οι πωλητές 
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καταστημάτων λιανικής, οι οποίοι δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα. Σε αυτή την καινούργια και 

πρωτοεμφανιζόμενη κατάσταση, οι προκλήσεις ήταν πολύ έντονες και απαιτητικές και δη για 

τα αρμόδια τμήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Οι μέχρι την 

εμφάνιση της πανδημίας εγνωσμένες πρακτικές σχετικά με την αξιολόγηση, την εποπτεία, την 

κινητοποίηση και την γενικότερη διαχείριση των εργαζόμενων όφειλαν πλέον να 

προσαρμοστούν και να εξοικειωθούν με την πρακτική της εξ αποστάσεως εργασίας. 

Παρά το πρώτο μεγάλο σοκ της πανδημίας, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να προσαρμοστούν όσο 

ήταν εφικτό στις νέες νόρμες που καθιερώθηκαν στον τομέα της απασχόλησης αλλά και της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ πλέον η εξ αποστάσεως εργασία αποτελεί μία νέα 

συνθήκη που δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου βέβαιο ότι αποτελεί μια πρόσκαιρη μέθοδο 

απασχόλησης ή ότι ήρθε για να μείνει και να αποτελέσει μια βασική πλέον παράμετρο της 

σύγχρονης διεξαγωγής των εργασιακών υποχρεώσεων. Μέσα από την έρευνα και τα 

αποτελέσματα που διεξάγονται στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται ορισμένα σημαντικά 

στοιχεία, σχετικά με την γνώμη των εργαζομένων μιας αναγνωρισμένης και άκρως επιτυχημένης 

επιχείρησης, αναφορικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας αλλά και του τρόπου με 

τον οποίο το αντίστοιχο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατάφερε να 

προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες 

απασχόλησης μέσω της τηλεργασίας. 

Η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μέσω της εφαρμογής της εξ 

αποστάσεως εργασίας, δίνει την ευκαιρία στην εκάστοτε επιχείρηση να αξιοποιήσει τις 

ψηφιακές δυνατότητες που μας χαρίζει η τεχνολογία με απώτερο σκοπό την βελτίωση της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων, την ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και την απόκτηση 

περαιτέρω εμπειρίας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια μιας νέας 

εργασιακής πραγματικότητας, όπως η εξ αποστάσεως εργασία, η οποία εγείρει νέες προκλήσεις 

αλλά και νέες προοπτικές. 
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1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

1.1 Η ΔΑΔ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μία από τις βασικότερες λειτουργίες των 

επιχειρήσεων και ο βασικός της στόχος έγκειται στον τρόπο της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού της εκάστοτε επιχείρησης (Dessler,2015). Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις διαφέρουν 

ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται αλλά και με βάση το μέγεθος τους , το 

οποίο μεταφράζεται σε αριθμό εργαζομένων αλλά και παραγωγικών μονάδων ή καταστημάτων 

πώλησης.  

Όπως αναφέρουν η Νάνσυ Παπαλεξανδρή και ο Δημήτρης Μπουραντάς στο βιβλίο τους 

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» το 2016 υπάρχουν τρεις επικρατέστεροι ορισμοί για την 

αποτύπωση της έννοιας της ΔΑΔ και είναι οι παρακάτω: 

• Ο πρώτος αναφέρει πως «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ή Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) ονομάζεται η διοικητική λειτουργία που μελετά , εφαρμόζει 

και εποπτεύει μια σειρά από δραστηριότητες, που έχουν άμεση σχέση με τη διοίκηση 

και ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στα πλαίσια μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού». Σε αυτή την περίπτωση η ΔΑΔ απεικονίζεται ως ένα μέρος της συνολικής 

διοίκησης με απώτερο στόχο την καλύτερη διαχείριση αλλά και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

• Ο δεύτερος τονίζει πως η ΔΑΔ « περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη, 

αξιοποίηση και προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο με σκοπό την 

αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων». Ο συγκεκριμένος ορισμός στοχεύει στην ανάδειξη του περιεχομένου ή 

των επί μέρους δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην ΔΑΔ ενώ τις συνδέει και με 

τους δύο σκοπούς που επιδιώκει να πετύχει και οι οποίοι είναι η ευχαρίστηση των 

εργαζομένων και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 

(Boxall,2014). 

• Τέλος ο τρίτος παρουσιάζει την «ΔΑΔ ως την λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης 

ή ενός οργανισμού που ειδικεύεται στη διαχείριση των ανθρώπων και δίνει έμφαση στα 

παρακάτω: 

Α) Οι εργαζόμενοι πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συνεχούς 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Β) Οι πρακτικές ΔΑΔ πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική. 

Γ) Οι υπεύθυνοι ΔΑΔ πρέπει να βοηθούν την ανώτατη διεύθυνση να καλύπτει στόχους 

τόσο αποτελεσματικότητας όσο και κοινωνικής δικαιοσύνης». 
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Οι τρεις παραπάνω ορισμοί υπερτονίζουν την αξία των ανθρώπων που εργάζονται σε μια 

επιχείρηση και το πόσο σημαντική είναι η σωστή αντιμετώπισή τους από την επιχείρηση 

(Armstrong & Taylor,2014). Με την πάροδο των χρόνων οι όροι εργαζόμενοι και προσωπικό 

αντικαταστάθηκαν με τους όρους ανθρώπινο δυναμικό ή ανθρώπινοι πόροι , προκειμένου να 

τονιστεί η δυναμική του ρόλου των ανθρώπων που απαρτίζουν μια επιχείρηση. Ο όρος 

ανθρώπινοι πόροι προσδιορίστηκε από τους (Jackson & Schuler,2000) ως «το σύνολο των 

ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση όλων των ανθρώπων μιας επιχείρησης που μπορεί να 

συντελέσουν στη δημιουργία και ολοκλήρωση της αποστολής, του οράματος , της στρατηγικής 

και των στόχων της». Για πολλούς ο όρος ανθρώπινοι πόροι θεωρείται ότι υποβαθμίζει την αξία 

των ανθρώπων μιας επιχείρησης και αυτό διότι τους εξισώνει με τους υπόλοιπους λιγότερο 

σημαντικούς πόρους  και είναι άστοχος αναφορικά με το πραγματικό και ουσιώδες νόημα της 

έννοιας (Cascio & Bourdeau,2011). Συνεπώς θεωρείται ορθότερο να χρησιμοποιείται ο όρος 

ανθρώπινο κεφάλαιο και ο οποίος αποτελείται από τρεις κατηγορίες:  

1. Το διανοητικό κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την 

τεχνογνωσία των εκάστοτε εργαζόμενων  μέσω των οποίων κρίνεται η γενικότερη 

αποτελεσματικότητα του προσωπικού μιας εταιρείας. 

2. Το συναισθηματικό κεφάλαιο το οποίο αφορά τα συναισθήματα, την ψυχολογία και την 

γενικότερη διάθεση ενός υπαλλήλου, στοιχείο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

αποδοτικότητα του και ως συνέπεια την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

3. Το κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο σχετίζεται με την κουλτούρα και το γενικότερο σύνολο 

των διανθρώπινων σχέσεων που διαδραματίζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης και οι 

οποίες πρέπει να στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, την συνοχή και την συνεργασία για την 

μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού «ως μια διοικητική λειτουργία της επιχείρησης , η οποία σχεδιάζει και εφαρμόζει 

όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας 

επιχείρησης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης» (Παπαλεξανδρή & 

Μπουραντάς,2016). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα μέρος της 

γενικότερης διοίκησης  μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και ειδικεύεται στην διαχείριση του 

ανθρώπινου παράγοντα μιας επιχείρησης. Στα πλαίσια της γενικότερης διοίκησης παρατηρείται 

εύλογα ο διαχωρισμός ανάμεσα σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους, προκειμένου η 

επιχείρηση να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στους στόχους της(Bach,2007). 

Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι δημιουργώντας ομάδες εργαζόμενων , οι οποίοι διαθέτουν την 

ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις όχι δυσαρεστημένα αλλά με ενθουσιασμό και 

αφοσίωση, θα έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν τους στόχους τους και να 

πετύχουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Ουσιαστικά ένα σύνολο ευχαριστημένων και ορθά 
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καταρτισμένων εργαζομένων είναι ικανό να αποτελέσει από μόνο του ένα πολύ δυνατό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση της σύγχρονης εποχής. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω διαπίστωσης αποτελεί η αναφορά του 

περιοδικού Fortune , το οποίο θεωρεί πως η ικανότητα προσέλκυσης, ανάπτυξης και 

διατήρησης ικανών ανθρώπων είναι ένας πρωταρχικής σημασίας παράγοντας για την 

επιχειρηματική επίδοση, ίσης σημασίας με τη μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων , την 

οικονομική ακεραιότητα, τη χρήση των επιχειρηματικών πόρων , την ποιότητα των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ποιότητα του Μάνατζμεντ και την κοινωνική και 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα. (Schuler and Jackson, 1996). Συνοψίζοντας είναι ευκόλως 

κατανοητό ότι πλέον η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος λειτουργίας μιας επιχείρησης και να στελεχώνεται από 

άτομα με γνώσεις και αντίληψη των θεμάτων που την αφορούν(Χυτήρης,2018). 

 

 

1.2 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΑΔ 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μία ενιαία λειτουργία μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο της επιχείρησης, όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι διάφορες 

λειτουργίες που την απαρτίζουν. Αυτό το πλήθος λειτουργιών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως μία «καλοκουρδισμένη μηχανή» , η οποία στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο επιθυμητό 

αποτέλεσμα , που όμως κατεξοχήν θα στηριχθεί στην ορθή αλληλεξάρτηση μέσα από τον 

συνδυασμό των εκάστοτε λειτουργιών.  

Το περιεχόμενο της ΔΑΔ ασφαλώς αποτελείται αρχικά από το εξωτερικό αλλά και το 

οργανωσιακό (ενδοεπιχειρησιακό) περιβάλλον της εκάστοτε επιχείρησης και το οποίο 

επηρεάζει πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό την πολιτική πάνω στην οποία μια επιχείρηση θα 

στηρίξει την διοίκηση του ανθρώπινού της δυναμικού(Dessler,2014). Σε αυτό το πλέγμα 

λειτουργιών περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η περίγραφη των θέσεων εργασίας σε 

συνδυασμό με τα καθήκοντα της θέσης και τον τρόπο που επιθυμεί η επιχείρηση να 

εκπληρωθούν(Boxall & Purcell,2011). Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες στις 

οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση αλλά και το σύνολο των προσόντων 

που απαιτούνται για την ανάληψη μίας θέσης σε μια επιχείρηση. 

Μια επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΑΔ σε μία επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν 

της την πραγματοποίηση ενός επαγγελματικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού 

της , όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δύναται να καταγράψει τον τρόπο μέσω του οποίου 

θα καλύψει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό , βασιζόμενη όμως, όπως προαναφέρθηκε, 

στην ορθή ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας που πρέπει να πληρωθούν(Beardwell 

& Claydon,2007). 
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Προκειμένου να επιτευχθεί μία αποτελεσματική πλήρωση των θέσεων που επιθυμεί η εκάστοτε 

επιχείρηση να στελεχώσει, θα πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος στην οργάνωση μίας ελκυστικής 

και συνάμα διεξοδικής διαδικασίας προσέλκυσης(recruitment) των πιθανών υποψηφίων. 

Υπάρχει ποικιλία μορφών στο συγκεκριμένο πεδίο και αυτή μπορεί να είναι είτε εσωτερικού 

τύπου προσέλκυση, είτε εξωτερικού τύπου(Buckingham and Goodall,2015). Πέραν αυτών όμως, 

αυτό το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακαμφθεί αφορά τις μεθόδους που θα 

ακολουθηθούν προκειμένου να υπάρξει σωστή ενημέρωση για να προσελκυστούν και να 

πεισθούν οι κατάλληλοι εργαζόμενοι που ψάχνει η εκάστοτε εταιρεία και να υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Mόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της προσέλκυσης των υποψηφίων και εφόσον έχουν γίνει 

αιτήσεις από υποψηφίους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τις εκάστοτε θέσεις, η 

επιχείρηση θα φτάσει στο στάδιο της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων, οι οποίοι θα 

στελεχώσουν τις ανοιχτές θέσεις στην εταιρεία. Για να γίνει αυτό, πολλές επιχειρήσεις (αν όχι οι 

περισσότερες) προβαίνουν (η καθεμία ανάλογα με τις απαιτήσεις της) σε ένα σύνολο 

δοκιμασιών ή τεστ, προκειμένου να καταλήξουν στις τελικές αποφάσεις τους για την επιλογή 

των υποψηφίων που επρόκειτο να προσλάβουν. 

Από την στιγμή που μια επιχείρηση επιλέγει να προσλάβει έναν υποψήφιο, αυτό σημαίνει ότι 

οφείλει να τον εισάγει στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης, στις βασικές νόρμες πάνω 

στις οποίες θα πρέπει να ανταποδώσει ο εργαζόμενος την εμπιστοσύνη που του δείχνει η 

εταιρεία μέσω της πρόσληψης. Κάθε επιχείρηση λοιπόν προχωρά με διαφορετικές διαδικασίες 

αλλά και διαφορετική ταχύτητα στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων( training and 

development) , με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή του 

νεοπροσληφθέντος στα πλαίσια του νέου εργασιακού του περιβάλλοντος (Garavan,2007). Έτσι 

λοιπόν μέσα από τέτοιες διαδικασίες αναπτύσσονται οι δεξιότητες των εργαζομένων και 

μπορούν σταδιακά να βελτιώνουν την απόδοση τους αλλά και να εξελίσσονται ιεραρχικά στο 

πλαίσιο της εταιρείας, αναλαμβάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες και πιο απαιτητικά 

projects με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις δυνατότητές τους και φυσικά με 

ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα προς όφελος και της εταιρείας 

(Garavan & McGuire,2010). 

Μέσα από την τριβή της απασχόλησης κα τις δραστηριότητες στις οποίες αναμειγνύεται ένας 

εργαζόμενος στα πλαίσια μιας επιχείρησης, καθίσταται αναγκαία η αναζήτηση μίας μεθόδου 

αξιολόγησης των εργαζομένων σχετικά με ποικιλία παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες συνήθως 

αποτελούνται από τις συνεντεύξεις αξιολόγησης που διενεργούνται σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα από τις εκάστοτε επιχειρήσεις, μέσα από τις στοχοθεσίες των τμημάτων, τις 

ανάγκες περαιτέρω εκπαίδευσης των εργαζόμενων ή τις ενδεχόμενες δυνατότητες προαγωγής 

τους με το κίνητρο των απολαβών να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Η έννοια των απολαβών δεν πρέπει να λογίζεται μόνο ως προς το ποσό που λαμβάνει ο 

εργαζόμενος σχετικά με την εργασία του αλλά ως ένα γενικότερο πλαίσιο ανταμοιβής για την 

ενδεχόμενη αυξημένη αποδοτικότητά του. Σε αυτό λοιπόν το σύνολο αμοιβών πέραν των 
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χρημάτων θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψιν και διάφορους επαίνους , όπως την αναγνώριση 

της προσφοράς του εργαζόμενου από τους συνεργάτες και τους προϊστάμενούς του αλλά και 

τις ενδεχόμενες προαγωγές όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω(Greene,2014). 

Πέραν των προηγούμενων επιμέρους λειτουργιών , είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο 

πόσο σημαντική είναι για την σωστή λειτουργία της ΔΑΔ η διοίκηση απόδοσης και αυτό 

συμβαίνει διότι συνδέεται άμεσα με όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες. Ουσιαστικά η διοίκηση 

απόδοσης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι λειτουργίες της προσέλκυσης και της επιλογής που 

στοχεύουν στην πλήρωση θέσεων με τους κατάλληλους υποψήφιους αλλά και οι λειτουργίες 

της εκπαίδευσης-ανάπτυξης και των αμοιβών, έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο και αυτός δεν είναι 

άλλος από την μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Μία ακόμη βασική λειτουργία στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά 

αδιαμφισβήτητα το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με 

τον οποίο η κάθε εταιρεία διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τα συνδικάτα και τις διάφορες 

εργασιακές ενώσεις με βασικά θέματα τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες αναφορικά με 

τις αμοιβές , τις συνθήκες εργασίας ( υγιεινή και ασφάλεια ) και τους όρους απασχόλησης. 

Σημαντικό μέρος των λειτουργιών της ΔΑΔ επαφίεται στην εσωτερική επικοινωνία , η οποία 

αφορά κυρίως στον σχεδιασμό αλλά και στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μεταξύ μιας 

επιχείρησης και των υπαλλήλων της . Εκτός από τους τυπικούς διαύλους επικοινωνίας που 

συναντώνται σε κάθε επιχείρηση με βάση την τυπική ιεραρχία και τις γενικότερες λειτουργικές 

δραστηριότητες, είναι καίριας σημασίας η οικοδόμηση ενός κλίματος οργάνωσης ανάμεσα 

στους διοικούντες και τους υπαλλήλους αλλά και μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών 

τμημάτων μιας εταιρείας. Μέσα από μία τέτοια διαδικασία μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη 

μιας εταιρικής κουλτούρας , η οποία να στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων 

αλλά και της διοίκησης για τους στόχους, τις ανάγκες αλλά και τα προβλήματα του οργανισμού, 

με απώτερο σκοπό φυσικά την ευκολότερη επίλυσή τους και την καλύτερη απόδοση των 

εργαζομένων.  

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε εύλογα να γίνει αντιληπτό ότι η ΔΑΔ αποτελεί μία από τις 

πιο υπεύθυνες λειτουργίες μίας επιχείρησης και συμβάλει καταλυτικά στην οργανωσιακή και 

διοικητική ανάπτυξη της αλλά και στην διαμόρφωση της κουλτούρας της επιχείρησης(business 

development). H εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα 

της αγοράς όπου δραστηριοποιείται αλλά και να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό (Gold, 

Holden,Iles,Stewart & Beardwell, 2013). Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσα από την ανάπτυξη του 

μάνατζμεντ και της ηγεσίας, την διαχείριση της γνώσης, της διοίκησης των αλλαγών , της 

οργανωσιακής μάθησης, την στρατηγική ευθυγράμμιση των δομών και τέλος των συστημάτων 

και των διεργασιών. Συνοψίζοντας το τελευταίο πλέγμα λειτουργιών που απαρτίζει την ΔΑΔ, 

αφορά τις διαχειριστικές λειτουργίες, οι οποίες συνήθως πηγάζουν από το νομικό πλαίσιο αλλά 

και σχέσεις με δημόσιους φορείς που αφορούν υπαλλήλους αλλά επίσης και ανάγκες της 

εκάστοτε επιχείρησης όπως πχ μεταφορά υπαλλήλων , τροφοδοσία και άδειες. 
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1.3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΔ 

Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με την ΔΑΔ, αφορά το ποια είναι η ακριβής αποστολή 

της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία επιχείρηση και αυτό το ερώτημα έχει 

συγκεκριμένη απάντηση. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχει για να διασφαλίσει 

ότι μια επιχείρηση θα καταφέρει να έχει στις τάξεις της, όσο το δυνατόν καταλληλότερους 

εργαζόμενους προκειμένου να μπορεί να επιτύχει τους επιχειρησιακούς της στόχους μέσω της 

στρατηγικής , της αποδοτικότητας, της καινοτομίας , της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και 

της συνολικότερης αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν θα 

μπορέσουμε να αναδείξουμε τους 4 βασικότερους στόχους της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς,2016) και οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης: Κάθε επιχείρηση αναμφισβήτητα, 

όπως άλλωστε αναφέρθηκε και παραπάνω, διατελεί όλες τις λειτουργίες της ΔΑΔ με 

απώτερο σκοπό να προσελκύσει, να επιλέξει, να εκπαιδεύσει , να χρησιμοποιήσει αλλά 

και να αξιολογήσει τους εργαζόμενους που θεωρεί καταλληλότερους και με βάση τις 

δεξιότητες τους αλλά και με βάση την απόδοσή τους. Αυτό το γεγονός στηρίζεται όμως 

στην επιθυμία της εκάστοτε επιχείρησης να δημιουργήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

σε συνδυασμό με ένα ενδεχόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών 

εταιρειών στο πεδίο όπου αυτή δραστηριοποιείται. Αυτός λοιπόν ο στόχος είναι 

αδύνατον να επιτευχθεί δίχως μία αποτελεσματική λειτουργία της ΔΑΔ σε μια 

επιχείρηση και εκεί αποδεικνύεται και η σημασία της. 

2. Βελτίωση ποιότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας: Ένας από τους 

βασικότερους δείκτες στους οποίους βασίζεται η λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η 

παραγωγικότητα είτε του εργαζόμενου είτε ολόκληρης της επιχείρησης , η οποία είναι 

ανάλογη της αξίας των εκροών που παράγονται σε σύγκριση με την αξία των εισροών 

που είναι απαραίτητες. Η ποιότητα αφορά το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, τα οποία το καθιστούν ως ικανό να ανταποκριθεί απέναντι 

στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Μια επιχείρηση που επιθυμεί να ενισχύσει 

τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά (παραγωγικότητα και ποιότητα) ενδέχεται να 

χρειαστεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει υπαλλήλους για να 

καταφέρει να προσελκύσει υποψηφίους με διαφορετικές δεξιότητες και απαιτήσεις. 

Αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι ενώ αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι που θα προκύψουν θα 

ενισχύσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης, η επιχείρηση οφείλει να αλλάξει και τις 

μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης για να προσθέσει επιπλέον δεξιότητες ενώ θα 

μπορούσε επίσης να τονίσει το ηθικό των υπαλλήλων της μέσω μιας αναβάθμισης του 

συστήματος αμοιβών της , δίνοντας έτσι κίνητρα ικανά να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων της(Brown,2014). 
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3. Τήρηση νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων: Κάθε επιχείρηση ως εργοδότης έχει 

ποικίλες υποχρεώσεις νομικού χαρακτήρα, οι οποίες κυρίως σχετίζονται με το θέμα των 

αμοιβών , τις ώρες εργασίας αλλά και πιο τυπικά ζητήματα όπως η κατάρτιση των 

συμβάσεων εργασίας , οι διαδικασίες απόλυσης , συνταξιοδότησης ή οικειοθελούς 

αποχώρησης. Στο πλαίσιο των κοινωνικών υποχρεώσεων υπάρχει ανάγκη για την 

διατήρηση ή αύξηση της απασχόλησης , τη μέριμνα για κοινωνικά ζητήματα που 

ενδεχομένως ταλανίζουν τους εργαζόμενους αλλά και την δυνατότητα της επιχείρησης 

να ανταποκριθεί στις επιταγές της κοινότητας όπου δραστηριοποιείται. Συνεπώς κάθε 

επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο, το οποίο 

συμπλέει με τις ανάγκες των υπαλλήλων της. 

4. Εργασιακή ικανοποίηση, δέσμευση και ανάπτυξη προσωπικού: Αυτός ο στόχος 

βασίζεται στη θέσπιση προγραμμάτων εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων και ανάπτυξης 

σχετικά με τις θέσεις όπου βρίσκεται ο κάθε εργαζόμενος. Από μία τέτοια διαδικασία 

βγαίνουν κερδισμένοι και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος διότι βελτιώνεται η ποιότητα 

των δεξιοτήτων του εργαζόμενου με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά 

και της ικανοποίησης του εργαζόμενου για την βελτίωση της αποδοτικότητας του και της 

διεύρυνσης των γνώσεων του. Πολλές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν σε αυτές τις 

προσπάθειες προγράμματα όπως αθλητικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, οι οποίες εξυπηρετούν στην ψυχαγωγία αλλά και την βελτίωση της 

πνευματικής τους καλλιέργειας. Αυτό βοηθάει τον εργαζόμενο να αποκομίζει 

περισσότερες δεξιότητες και να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες αλλά και τα 

γενικότερα προσόντα του, προκειμένου να μπορεί να ανελιχθεί στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης επιχείρησης ή να μπορεί να διεκδικήσει και θέσεις σε άλλες εταιρείες 

εφόσον για κάποιον λόγο μελλοντικά μείνει άνεργος. 

Πέραν των παραπάνω τεσσάρων βασικών πυλώνων πάνω στους οποίους στηρίζεται η αποστολή 

της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση είναι άξιο προσοχής ότι η κάθε 

επιχείρηση μέσω των συγκεκριμένων πυλώνων στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην συνολική 

επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων και της επιτυχίας και αποτελεσματικότητας της, η 

οποία βασίζεται στην αυξημένη παραγωγικότητα, στους ευχαριστημένους και αποδοτικούς 

υπαλλήλους αλλά κυρίως στο ενδεχόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύναται να χτίσει 

μια επιχείρηση και στο κέρδος που αποκομίζει λόγω αυτού(Mathis and John,2014). 
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1.4 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Στη σύγχρονη εποχή είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος πως το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποείται μία επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ποικίλει, διαφέρει αλλά και 

διαφοροποιείται συνεχώς εξαιτίας μια σειράς παραγόντων που ευθύνονται για αυτό και θα 

αναλυθούν παρακάτω. Η πραγματικότητα που συναντά ένας επιχειρηματικός οργανισμός 

σήμερα σημαδεύεται από την ανάγκη της προσαρμοστικότητας του στις συνεχόμενες αλλαγές 

και στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι αλλά και τη συνεχή 

παρακολούθηση των εξελίξεων , προκειμένου μία επιχείρηση να μην βρεθεί πίσω από αυτές. 

Στα πλαίσια των επιχειρήσεων συνήθως οι αλλαγές και οι εξελίξεις που διαδραματίζονται 

λαμβάνουν χώρα σε δύο διαφορετικά πεδία τα οποία και είναι το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης αλλά και το εσωτερικό της. Ξεκινώντας από το εξωτερικό πλαίσιο μιας επιχείρησης 

στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται  αρχικά οι βασικότερες περιπτώσεις αλλαγών που 

αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και είναι οι εξής : 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (LABOUR DIVERSITY) 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τον παραπάνω πίνακα , είναι αξιοσημείωτο να ξεχωρίσουμε κάποιες από 

τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος ανάλογα και με τη βαρύτητα την οποία ασκούν στην 

σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρχικά η ταχύτητα των αλλαγών αποτελεί ίσως τον 

σημαντικότερο παράγοντα που ασκεί επιρροή στην λειτουργία μιας επιχείρησης και συνεπώς 

και στην σύγχρονη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το πόσο γρήγορα εναλλάσσονται οι 

απαιτήσεις του πεδίου στο οποίο ενδεχομένως δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να 

δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό 

κριτήριο στον τρόπο λειτουργίας αλλά και οικοδόμησης μιας επιχείρησης. Μια επιχείρηση με 
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την δύναμη να προσαρμόζεται κατάλληλα στις ταχύτατες αλλαγές του οικονομικού γίγνεσθαι , 

θα έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί δυσκολίες προκειμένου να επιβιώσει αλλά και να 

εντοπίσει το χαρακτηριστικό αυτό που θα αποτελέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. 

Άλλος ένας παράγοντας καθοριστικής σημασίας στην περίπτωση των αλλαγών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος αφορά την εκρηκτική αύξηση και εδραίωση πλέον της παγκοσμιοποίησης . Η 

διεθνοποίηση – παγκοσμιοποίηση του οικονομικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθιστούν 

πλέον επιτακτική την ανάγκη προσαρμογής και ευελιξίας των επιχειρήσεων και του τρόπου 

λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και όχι μόνο τα εγχώρια(Daglish and 

Miller,2010). Παρά το γεγονός ότι η πανδημία επέφερε ένα προσωρινό πλήγμα σε αυτή την 

μεγάλη εδραίωση της παγκοσμιοποίησης , σε ορισμένες περιπτώσεις όχι απλώς δεν την έκαμψε 

αλλά την ενίσχυσε περισσότερο από ποτέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών για την αντιμετώπιση της 

COVID-19. Συνεπώς, μέσα στο πλαίσιο της διεθνοποίησης για τη γενικότερη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, έτσι και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να προσαρμόζεται ούτως 

ώστε να συμπορευτεί με τα διεθνή πρότυπα και να ενισχύσει την δυναμική της εκάστοτε 

επιχείρησης . 

Τέλος, μία ακόμη εξαιρετικά σημαντική παράμετρος σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και το 

κάτα πόσον αυτό διαφοροποιεί τη γενικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης και δη την διοίκηση 

του ανθρώπινου δυναμικού, σχετίζεται με την συνεχή και ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

Η μεγάλη ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων δίνει την ευκαιρία πλεόν στις επιχειρήσεις να 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διευκολύνουν λειτουργίες που διενεργούσαν με μεγάλη 

δυσκολία στο παρελθόν αλλά και να εισάγουν νέες μεθόδους στο γενικότερο φάσμα της 

λειτουργίας τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση της διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού μιας επιχείρησης , όπου για παράδειγμα πλέον ένας εργαζόμενος δεν χρειάζεται να 

υποβάλλει υποχρεωτικά με έντυπη μορφή το βιογραφικό του σημείωμα αλλά μπορεί να το 

αποστείλλει σε ένα απλό αρχείο PDF στην κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίζει η 

εταιρεία , προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί από τα στελέχη της εταιρείας για ενδεχόμενες 

θέσεις που μπορεί να ανακύψουν στο μέλλον. Τέλος όπως θα δούμε και παρακάτω πολλές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον τη μέθοδο του remote working, η οποία ουσιαστικά 

επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο να δουλεύει αποκλειστικά από το σπίτι του και τον υπολογιστή 

του και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να μεταβεί στα γραφεία της εταιρείας. 
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Από την άλλη πλευρά, πέραν του εξωτερικού περιβάλλοντος και των ενδεχόμενων αλλαγών που 

μπορούν να επηρεάσουν την γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και την ειδικότερη 

λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή και στην 

κατηγορία των αλλαγών του οργανωσιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι βασικότερες 

αλλαγές που δύνανται να συντελεστούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον είναι οι εξής: 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) 

Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering) 

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και ομαδικής συνεργασίας 

Ενδυνάμωση Προσωπικού (Empowerment) 

Συγκριτική Προτυποποίηση/ Αξιολόγηση (Benchmarking) 

Οργανωσιακή Μάθηση – Διαχείριση Γνώσης (knowledge management) 

Οργανωσιακή κουλτούρα / Κλίμα 

Εξωτερική ανάθεση λειτουργιών (outsourcing) 

Προστιθέμενη Αξία (EVA, Economic Value Added) 

Μείωση ιεραρχικών επιπέδων (Delayering) 

Αποκέντρωση 

Μείωση προσωπικού (Downsizing) 

Ενδο-επιχειρηματικότητα (Intrapreneurship) 

 

 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις αλλαγών αξίζει να σημειωθούν λίγο εκτενέστερα ορισμένες 

καθοριστικές κατηγορίες με πρώτη την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management), η οποία αποτελεί μια προσέγγιση με βασικότερο στόχο την συνεχόμενη 

βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει μια επιχείρηση στον πελάτη με βάση 

τις ανάγκες του αλλά και την κάλυψη των αναγκών αυτών στον μεγαλύτερο βαθμό. Η λειτουργία 

της διοίκησης της ολικής ποιότητας βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: α) στον προσανατολισμό 

στον πελάτη, β) στο να βελτιώνει η επιχείρηση συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχει και γ) τέλος ο στόχος να λαμβάνουν μέρος ενεργά όλες οι ανθρώπινες μονάδες της 

επιχείρησης. Εν αντιθέσει με το μάνατζμεντ, αυτός ο τρόπος διοίκησης διαφοροποιείται ως προς 
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το γεγονός της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθεί και της οποίας απώτερος στόχος είναι να 

επηρεάσει όλα τα μέρη της επιχείρησης και να δημιουργήσει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα , 

στις υπηρεσίες αλλά και στο γενικότερο λειτουργικό της πλαίσιο(Μπουραντάς,2015). 

Προκειμένου βέβαια να υλοποιηθεί μια τέτοια στρατηγική απαιτείται σχεδιασμός μακροχρόνιος 

και όχι βραχυχρόνιος, σε συνδυασμό με την προσήλωση των στελεχών στη συνεχή βελτίωση της 

λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και μετάδοσης των αρχών στους εργαζόμενους με στόχο την 

αλληλεπίδραση και την αλληλοτροφοδότηση στοιχείων μεταξύ των μελών της επιχείρησης για 

την καλύτερη εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της. 

Συνεπώς βασικό προαπαιτούμενο είναι οι υγιείς εργασιακές σχέσεις , η επαρκής εκπαίδευση 

του προσωπικού και η καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας ικανής να δημιουργήσει το 

αίσθημα της ηθικής δέσμευσης των μελών της εταιρείας στον στόχο και την εξέλιξή 

της(Dickman,Brewster & Sparrow,2016). 

Επιπλέον , μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρος που επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον μιας 

εταιρείας είναι αδιαμφισβήτητα η ομαδικότητα που οφείλει να χαρακτηρίζει τα μέλη της για 

την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της. Αυτή η ευθύνη μετάδοσης του ομαδικού 

πνεύματος πέραν των εργαζόμενων, βαραίνει και τους διοικούντες της εταιρείας , οι οποίοι 

είναι υποχρεωμένοι να εμφυσήσουν όπως αναφέρθηκε παραπάνω την κουλτούρα της 

ομαδικότητας στους εργαζόμενους τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ποικίλων μεθόδων 

όπως η εκπαίδευση των εργαζομένων σε περιβάλλον και γενικότερο κλίμα συνεργασίας, της 

παροχής κινήτρων μέσω επιβραβεύσεων των ομαδικών συμπεριφορών και επίπληξης των 

ατομικιστικών και αντιομαδικών συμπεριφορών, την γενικότερη καλλιέργεια της ομαδικής 

κουλτούρας μέσω και διοργάνωσης συλλογικών δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των μελών 

της εταιρείας(Cunningham,2007). Η μεγαλύτερη ομαδικότητα στα πλαίσια μιας επιχείρησης 

βελτιώνει την επικοινωνία και την λειτουργικότητα των τμημάτων της και σε συνδυασμό με το 

πιο ευχάριστο κλίμα που δημιουργείται η επιχείρηση αυξάνει την αποτελεσματικότητά της. 

Πέραν των παραπάνω αναφορών, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το πόσο καίριο είναι για έναν 

οργανισμό να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις υφιστάμενες γνώσεις του , να μπορεί να 

εισάγει νέες γνώσεις στα πλαίσια της λειτουργίας του και της εκπαίδευσης των μελών του αλλά 

σε συνδυασμό με τον σωστό έλεγχο του τρόπου με τον οποίο μοιράζεται και διαχέεται η 

πληροφορία και επίσης τον τρόπο που γίνεται κατανοητή από το ανθρώπινο δυναμικό του 

οργανισμού ή της επιχείρησης. Αυτή η γενικότερη εξοικείωση με την διαχείριση της γνώσης 

(knowledge management) δίνει την ευκαιρία στα στελέχη μιας επιχείρησης να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις συνεχόμενες μεταβολές και του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, να αξιολογούν με καλύτερη κρίση και να επιλέγουν νέες γνώσεις που επιθυμούν 

να εισάγουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης(Phillips and Gully,2014). Αυτή η δράση 

μέσα σε μια επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει στην μεγαλύτερη εξοικείωση των εργαζομένων με 

τις συνεχόμενες μεταβολές της αγοράς και των απαιτήσεων που δημιουργούνται από τον 

ανταγωνισμό μέσα σε αυτή και τέλος να καταφέρουν να συγκεράσουν την εμπειρία παλιότερων 

στελεχών με τις νέες γνώσεις και την δημιουργικότητα πολλών νέων με το αποτέλεσμα πολλές 

φορές να είναι ευεργετικό. 
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Τέλος , ιδιαίτερη βαρύτητα στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και στον βαθμό που 

μπορεί αυτό να επηρεαστεί, παίζει η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης. Στα πλαίσια της 

οργανωσιακής κουλτούρας εσωκλείονται οι απόψεις , οι αξίες , οι νοοτροπίες και γενικότερα οι 

τρόποι με τους οποίους συμπεριφέρονται και αλληλοεπιδρούν οι εργαζόμενοι σε μια 

επιχείρηση σε συνδυασμό με τις μεθόδους με τις οποίες συνεργάζονται.(Stone,2014) Αν και ο 

χαρακτήρας της συγκεκριμένης παραμέτρου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ρευστός και 

απροσδιόριστος ανάλογα και με την επιχείρηση, θεωρείται διαχρονικά ως ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για να βελτιώσει την 

αποδοτικότητα της αλλά και την αποτελεσματικότητά της. Ο απώτερος σκοπός στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το χτίσιμο μιας κουλτούρας εφάμιλλης του οράματος της 

διοίκησης της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, συνδυαζόμενη με ένα υποστηρικτικό 

πλαίσιο που να είναι ικανό να μεταδώσει στους εργαζόμενους το όραμα της επιχείρησης και να 

εξασφαλίσει την αφοσίωση αλλά και την αποδοχή τους(Price,2011). Μέσα από αυτή την 

διαδικασία η ενότητα και το γενικότερο οργανωσιακό κλίμα θα αποτελούν ένα εξαιρετικά 

γόνιμο εφαλτήριο εξέλιξης, βελτίωσης αλλά και προσαρμογής της εταιρείας και των 

εργαζομένων της απέναντι στις συνεχόμενες αλλαγές και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Ο 

ρόλος της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης είναι κομβικός για την 

εδραίωση μιας εταιρικής κουλτούρας , διότι το τμήμα αυτό της επιχείρησης θα αναλάβει να 

μεταδώσει τα οράματα της διοίκησης και του στόχους της στους εργαζόμενους της εταιρείας 

διαμέσου προγραμμάτων εκπαίδευσης αλλά και παροχής κινήτρων που θα ενισχύσουν την 

απόδοση και την ηθική ταύτιση των υπαλλήλων με τα οράματα της επιχείρησης(Purcell & 

Hutchinson,2007). 
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1.5 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της 

γενικότερης λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ο ρόλος της σαφώς και τα προηγούμενα χρόνια ήταν 

αρκετά περιορισμένος, όμως με την πάροδο του χρόνου και της εξέλιξης των επιχειρήσεων αλλά 

και του τρόπου λειτουργίας τους, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κατέχει πλέον μια 

βαρυσήμαντη και καίρια θέση στρατηγικής και ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Στο 

παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ενδεικτικά μία ιστορική αναδρομή του θεσμού της διοίκησης 

του ανθρώπινου δυναμικού χωρισμένη σε περιόδους αλλά και μία ανάδειξη του ρόλου των 

υπευθύνων του συγκεκριμένου τομέα ανά εποχή. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

19ος Αιώνας Κοινωνικός μεταρρυθμιστής  

Τέλη 19ου-Αρχές 20ού αιώνα  Στέλεχος Πρόνοιας  

1920-1940 Γραφειοκράτης- Ανθρωπιστής  

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Διαπραγματευτής- Μεσολαβητής  

1960-1980 Οργανωτικός Τεχνοκράτης 

1980-1990 Αναλυτής – Προγραμματιστής Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

1990- σήμερα Σύμβουλος Στρατηγικής – Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

(Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2016) 

 

 

1.5.1 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ (19Ος ΑΙΩΝΑΣ) 

Οι πρώτες προσπάθειες προκειμένου να αναχθεί η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού ή έστω 

η διοίκηση προσωπικού, όπως συνήθιζαν παλαιότερα να την ονομάζουν, εντοπίζονται τον 19ο 

αιώνα κυρίως στις βιομηχανίες και στις απόπειρες υποστήριξης των εργατών ενάντια στις 

συνθήκες εκμετάλλευσης στις οποίες αναγκάζονταν μέσω των εργοδοτών τους να εργάζονται. 

Οι αλλαγές που επήλθαν λόγω της βιομηχανικής επανάστασης ήταν σημαντικές λόγω και της 

εμφάνισης των μηχανών , όμως η μετάβαση του βασικού πεδίου παραγωγής στα εργοστάσια 

είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου ζωής και την εξαθλίωση των εργαζομένων. 

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ήρθε μέσω γενναίων ενεργειών από επιφανείς 
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επιχειρηματίες ( όπως ο Λόρδος Shaftesburry και ο Robert Owen ), οι οποίοι εναντιώθηκαν στην 

αδικία και στήριξαν τα δικαιώματα των αδυνάτων εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική 

αυθαιρεσία της εποχής. Αυτές οι ενέργειες σε συνδυασμό και με το έργο συγγραφέων όπως ο 

Dickens και ο Engels, παρά το ότι έγιναν έξω από τα όρια της επιχείρησης, είχαν κομβική 

συμβολή στην εισαγωγή των πρώτων θέσεων για υπαλλήλους προσωπικού. Αυτοί οι υπάλληλοι 

ουσιαστικά δρούσαν ως μεσάζοντες μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και πάλι όμως σε λίγες 

επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο να ανακουφίζουν τους εργαζόμενους αλλά και να προάγουν τις 

ηθικές αξίες που πρέσβευαν οι παραπάνω «Κοινωνικοί Μεταρρυθμιστές»(Torringhton and 

Hall,1998). 

 

1.5.2 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

(ΤΕΛΗ 19ΟΥ – ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ) 

Ο όρος «στελέχη πρόνοιας» εντοπίζεται πρωτίστως σε άτομα που έλαβαν θέσεις εργασίας στην 

βιομηχανία και ο βασικός τους στόχος ήταν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των εργατών. Οι 

λεγόμενοι «welfare officers» επιδίωκαν να υποστηρίξουν όσους είχαν ανάγκη, παρέχοντας τις 

υπηρεσίες τους. Στον αντίποδα οι εργοδότες στόχευαν, μέσω παροχής επιδομάτων ανεργίας και 

ασθενείας αλλά και επιδοτήσεων για απόκτηση κατοικιών, στην ικανοποίηση του αισθήματος 

τους για αγαθοεργίες μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής ηθικής. Το βασικό χαρακτηριστικό που 

έδειχνε να διέπει την δράση των συγκεκριμένων στελεχών ήταν η μεγάλη οργάνωση και 

ενδεικτικό γεγονός αποτελεί η ίδρυση του Ινστιτούτου για Στελέχη Πρόνοιας το 1913 στο York 

της Αγγλίας, ενώ το ίδιο διάστημα παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στις μεθόδους διοίκησης 

των επιχειρήσεων με επίσης χαρακτηριστικό γεγονός την ανάπτυξη του κινήματος του 

επιστημονικού μάνατζμεντ με πρωτοστάτη τον μηχανικό αμερικανικής καταγωγής Frederick 

Taylor και το έργο του «Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ» το 1910. 

Η θεώρηση που αποτυπώνει ο Taylor βασίζεται στον στόχο του μικρότερου κόστους, της 

αυξημένης παραγωγικότητας αλλά και της σύνδεσης αυτής και των αμοιβών των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με τον Taylor μέσω της μελέτης των αποδοτικότερων εργαζομένων οι επιχειρήσεις θα 

είχαν την δυνατότητα να αξιολογήσουν ποια θα μπορούσε να είναι η πιο αποδοτική μέθοδος 

για την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Από την άλλη πλευρά, υποστήριζε ότι ο Taylor έβλεπε 

τους ανθρώπους ως μηχανές και δεν τον ενδιέφεραν τα συναισθήματά τους αλλά μόνο η 

προοπτική βελτίωσης της αποδοτικότητας τους, με συνέπεια να τον κατηγορήσουν οι 

συνδικαλιστές ως «εχθρό» τους. Ως αποτέλεσμα του εν λόγω ρεύματος η αντίδραση 

εκφράστηκε με το κίνημα των στελεχών πρόνοιας , τα οποία στήριζαν τους εργαζόμενους μέσω 

των μεθόδων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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1.5.3 Ο ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ 1920) 

Από το 1920 και έπειτα παρατηρείται μία έντονη αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων και 

αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται την ανάγκη για εξειδίκευση για πολλά από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων αλλά και για την ίδια την παραγωγή. Πλέον η λειτουργία του τμήματος 

προσωπικού περικλείεται από τον μανδύα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, ασκώντας πλήθος 

αρμοδιοτήτων όπως η στελέχωση, η επιλογή αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού. Μία πολύ 

σημαντική παράμετρος που καταφέρνει να διεισδύσει στο γίγνεσθαι της λειτουργίας του 

συγκεκριμένου τμήματος και να μετριάσει τους ανθρωπιστικούς στόχους του αυξάνοντας τους 

οργανωτικούς, αφορά την επιστήμη του μάνατζμεντ. Αρχικά, ο Γάλλος Henry Fayol με μελέτη 

στην επιστημονική διαχείριση (scientific administration) αλλά κυρίως ο βασικός εκπρόσωπος 

του κινήματος των ανθρωπίνων σχέσεων (1924-50) Elton Mayo, μέσω της μελέτης του σχετικά 

με το κοινωνικό περιβάλλον της εργασίας και του κοινωνικού πειράματος που διεξήγαγε στο 

εργοστάσιο Hawthorne του Chicago, κατάφερε να αποδείξει ότι το βασικό κίνητρο που βελτίωσε 

την παραγωγικότητα των εργαζόμενων δεν ήταν φυσικό αλλά ψυχολογικό. Σύμφωνα λοιπόν με 

το λεγόμενο «Σύνδρομο του Hawthorne» , η σημασία που επιδεικνύει ένας οργανισμός προς 

τους υπαλλήλους του μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητά τους ενώ πολλές από τις 

πιθανές μεθόδους υποκίνησης και παρότρυνσης των εργαζομένων που βασίζονται στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο, αποτελούν μέχρι και σήμερα μέρος του πυρήνα της λειτουργίας της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

1.5.4 Ο ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ – ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ) 

Η περίοδος που ακολούθησε μετά το τέλος του δεύτερο παγκοσμίου πολέμου χαρακτηρίστηκε 

από μια έντονη έκρηξη ζήτησης για εργασία και αυτό είχε ως συνέπεια τα στελέχη προσωπικού 

να εντρυφήσουν σταδιακά στην τέχνη της διαπραγμάτευσης, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και η 

δύναμη των συνδικαλιστικών κινημάτων, με βασικό δείγμα την διενέργεια μεικτών επιτροπών 

με την συμμετοχή και εργαζομένων.  Πιο συγκεκριμένα, το κράτος αναλαμβάνει σε πολλές 

περιπτώσεις μέρος της παραγωγής ενώ ως εργοδότης διαπραγματεύεται με τις συνδικαλιστικές 

ενώσεις για τους εκάστοτε υπαλλήλους. Αυτή η νέα πραγματικότητα έλαβε μεγάλες διαστάσεις 

κυρίως λόγω της έντονης ζήτησης που δημιουργήθηκε μεταπολεμικά και με συνέπεια τον 

έντονο ανταγωνισμό και την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα αλλά εις βάρος των 

προστατευτικών και συγκεντρωτικών μεθόδων. Με μεθόδους όπως οι πανεπιστημονικές 

σπουδές αλλά και ορισμένα βραχυχρόνια σεμινάρια , υπάρχει βελτίωση των γνώσεων με τις 

οποίες καταρτίζονται οι υπάλληλοι που απαρτίζουν τα τμήματα διαχείρισης προσωπικού αλλά 

και μέσω της εμφάνισης ενός νέου σχετικού επιστημονικού πεδίου, αυτού της Οργανωσιακής 

Επιστήμης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς(Βακόλα & Νικολάου,2012). Στην περίπτωση της 

πρώτης , συναντάμε ένα πιο έντονο ενδιαφέρον για το σύνολο του οργανισμού και για τη δομή 

και τον οργανωσιακό σχεδιασμό του, ενώ στην περίπτωση της οργανωσιακής συμπεριφοράς 

παρατηρείται μια πιο ψυχολογικο-κοινωνική προσέγγιση με βασικό αντικείμενο μελέτης την 

μονάδα του εργαζόμενου ή τις ομάδες εργαζομένων κα την συμπεριφορά τους(Buchanan & 

Huczynski, 1997). Με βάση τις παραπάνω αναφορές , γίνεται σαφές ότι οι υπάλληλοι που 
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ασχολούνται με την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού οφείλουν να αξιολογούν τους 

υποψηφίους μέσω μιας συνδυαστικής μελέτης των δύο θεωριών και σε συνδυασμό με την 

βοήθεια των συμπεριφορικών επιστημών ενδεχομένως να πετύχουν τον σκοπό τους αλλά δίχως 

να μπορούν να αποφύγουν ορισμένες φορές τα ενδεχόμενα «πυρά» από την πλευρά και των 

εργαζομένων αλλά και της διοίκησης. 

 

1.5.5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΤΕΛΗ 1960) 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 παρατηρείται να αυξάνεται η τάση αναγνώρισης της αξίας 

μιας συνολικότερα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και με βασικό μέσο την 

μετάδοση του οράματος της επιχείρησης στους εργαζόμενους , με στόχο τη μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα. Ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό η επιθυμία των υπαλλήλων για περαιτέρω 

αυτονομία αλλά κυρίως προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, ενώ τονώθηκε η σημασία της 

ανάλυσης και κατανόησης της αλληλεπίδρασης των υπαλλήλων της επιχείρησης και με τους 

εξωτερικούς παράγοντες με τους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση(Guest & Pecci,1994). 

Ο νέος κλάδος της θεωρίας του μάνατζμεντ που κερδίζει συνεχώς έδαφος εκείνη την περίοδο 

είναι η θεωρία συστημάτων, με βάση την οποία το διοικητικό σύστημα μιας επιχείρησης 

στοχεύει στην επίλυση των ζητημάτων μέσω της ανάλυσης των εισροών του συστήματος, των 

επεξεργαστικών μεθόδων αλλά και της διασύνδεσης με τος εκροές. Χρησιμοποιώντας μέσα 

όπως η ηγεσία, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η οργάνωση, η διοίκηση επιδιώκει να κάνει 

ευκολότερη την μέθοδο μετατροπής των εισροών σε εκροές. Ένα καθοριστικό εργαλείο για την 

συγκεκριμένη διαδικασία είναι η ανατροφοδότηση (feedback), η οποία σε ποικίλες μορφές 

ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα αναδεικνύει την επίδοση και τις συνθήκες του 

συστήματοςw(Handy,1993). 

Η θεωρία του μάνατζμεντ υποστηρίζει ότι κάθε σύστημα αποτελείται από μεμονωμένα μέρη τα 

οποία συνδέονται μεταξύ τους και αυτό έχει ως λογικό αποτέλεσμα να λογίζονται ως ένα ενιαίο 

σώμα, στο οποίο εφόσον ένα από τα μέλη του υποστεί κάποια μεταβολή τότε αυτό θα 

επηρεάσει την ορθή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψιν το σύστημα 

ως μία επιχείρηση , εάν ένας τομέας της επιχείρησης δεν αποδίδει τα προαπαιτούμενα τότε 

επηρεάζει αρνητικά την συνολικότερη λειτουργία της. Συνεπώς, αναφορικά με την διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού υπάρχει μεγάλη ανάγκη σωστής αλληλεπίδρασης των τμημάτων που 

την απαρτίζουν, προκειμένου η συνολική της λειτουργία να καθίσταται αποτελεσματική αλλά 

και αποδοτική για να υποστηρίξει την υπόλοιπη επιχείρηση στην προσπάθεια επίτευξης των 

στόχων της(Ηellriegel, 1999). 
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1.5.6 ΑΝΑΛΥΤΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1980 – 1990) 

Μέσα σε αυτή την περίοδο αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό η καθοριστική συμβολή του 

ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση των στόχων που θέτει ένας οργανισμός. 

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι πλέον επικρατεί η έννοια του όρου «Ανθρώπινοι 

Πόροι» ενώ ο όρος του «προσωπικού» παραμερίζεται και πλέον ο υπάλληλος του τμήματος 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει το έργο της εκπαίδευσης, ανάπτυξης, 

σταδιοδρομίας αλλά και διαδοχής των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης αποτελούν 

πλέον τους ανθρώπινους της πόρους και πάνω σε αυτούς η επιχείρησης επενδύει, εξελίσσεται 

και βασίζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Κάθε ένας εργαζόμενος 

αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την επιχείρηση και έτσι η παρουσία του συνδυάζεται με 

με μία προσδοκώμενη απόδοση, την οποία ορίζει η ίδια η επιχείρηση και σύμφωνα με αυτή 

επενδύει το ανάλογο κεφάλαιο για την εκπαίδευση και την εξέλιξη του εργαζομένου(Gomez-

Mejia,Balkin & Cardy, 1998). Τέλος, βασικό ρόλο στην επιλογή των κατάλληλων υπαλλήλων 

έχουν τα προγράμματα προσέλκυσης που ακολουθεί κάθε εταιρεία για να αξιολογήσει τα 

προσόντα και τις γενικότερες δεξιότητες, που σύμφωνα με τις δικές της παραμέτρους είναι 

απαραίτητα για να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός εργαζόμενου. 

 

1.5.7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1990 -ΣΗΜΕΡΑ) 

Πλέον η σύγχρονη εποχή εκκινώντας από το 1990 και φθάνοντας στο σήμερα χαρακτηρίζεται 

από την εδραίωση του όρου της στρατηγικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού(Pearce & 

Robinson,2007) και ο οποίος βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: 

• H διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με την γενικότερη στρατηγική της 

επιχείρησης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος 

για την εκάστοτε επιχείρηση. 

• Πλέον ο Διευθυντής του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού μετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και λαμβάνει ενεργά μέρος στις αποφάσεις σε 

συνδυασμό με τα αυξημένο πλέον κύρος της θέσης του. 

• Η επιλογή της στρατηγικής που ακολουθεί πλέον η επιχείρηση σε θέματα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται στις αρχές της επιχειρησιακής στρατηγικής αλλά και 

στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από το εξωτερικό περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Όλα τα παραπάνω απαιτούν ενισχυμένη συμμετοχή του υπεύθυνου του τμήματος σε 

συνδυασμό με λεπτομερή σχεδιασμό των ενεργειών που πραγματοποιούνται, προκειμένου να 

συμπίπτουν και να εξυπηρετούν την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Σχετικά με το 

προσοντολόγιο που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
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προκειμένου να κριθεί ως επιτυχημένο, η παρακάτω ελληνική έρευνα (Κανελλόπουλος, 1990) 

τα απαριθμεί ως εξής: 

1. Διοικητική Πείρα 

2. Γνώση σχετικής νομοθεσίας 

3. Γνώση φιλοσοφίας, κουλτούρας και λειτουργίας της επιχείρησης 

4. Αποτελεσματικότητα ως υπεύθυνου προσωπικού 

5. Ικανότητα διαπραγματεύσεων 

6. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

7. Καλές δημόσιες σχέσεις/ Κοινωνικές δεξιότητες 

8. Υπομονετικές και επίμονος  

9. Ακέραιος  

10. Καλές σχέσεις με συνδικαλιστές 

11. Σεβασμός 

12. Καλός άνθρωπος 

13. Αφοσίωση στον προϊστάμενο 

Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψιν την παραπάνω ιστορική αναδρομή αναφορικά με τον ρόλο 

που διετέλεσε και συνεχίζει να διατελεί μέχρι και σήμερα ο τομέας της διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού, είναι σαφές ότι αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες στους 

οποίους στηρίζεται μια επιχείρηση (Harzing & Pinnington,2015). Πλέον την σύγχρονη εποχή και 

ειδικά με την ταχύτητα με την οποία εναλλάσσεται το επιχειρηματικό πλαίσιο και γενικότερα η 

αγορά στην οποία θα κληθεί να επιβιώσει μια επιχείρηση, το τμήμα της διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού επιβάλλεται να στελεχώνεται με άρτια καταρτισμένους εργαζόμενους 

(Ulrich,2015). Ο ρόλος τους θα είναι καταλυτικός για την καλύτερη δόμηση των επιμέρους 

τμημάτων της εταιρείας, την εκπαίδευση των νέων εργαζομένων , την επίτευξη των στόχων 

αποδοτικότητας που θέτει η διοίκηση της επιχείρησης αλλά και για την μετάδοση του οράματος 

της διοίκησης στους εργαζόμενους της. 
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2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΝΕΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ COVID-19: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΟΚ 

Το φθινόπωρο του 2019 ο δυτικός κόσμος άρχισε να ακούει για μία επιδημία που εμφανίστηκε 

σε μία κινέζικη πόλη με το όνομα Ουχάν από έναν νέο κορονοϊό που προσβάλει το αναπνευστικό 

σύστημα και η ασθένεια που προκαλούσε ονομάστηκε Covid-19. Αρχικά, η πλειοψηφία της 

παγκόσμιας κοινότητας υποτίμησε το εύρος αλλά και την ικανότητα του εν λόγω ιού και κανείς 

δεν μπορούσε να προδικάσει αυτό που ακολούθησε. Με την έναρξη του 2020 ο κόσμος που 

γνωρίζαμε άλλαξε άρδην με συρροές κρουσμάτων , με ευρεία και ταχύτατη μετάδοση του ιού 

και πλήθος θανάτων και νοσηλειών κυρίως στις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, οι 

οποίες θεωρούσαν τα συστήματα υγείας τους άτρωτα απέναντι σε τέτοιες υγειονομικές 

απειλές. Αυτή η εξάπλωση των κρουσμάτων οδήγησε τον ΠΟΥ να χαρακτηρίσει τον COVID-19 

ως πανδημία (WHO,2020) λόγω της εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων παγκοσμίως και αυτή 

η κατάσταση οδήγησε τις κυβερνήσεις σε ακραία μέτρα υγειονομικής προστασίας αλλά και στην 

εδραίωση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Πλήθος αναπτυγμένων κρατών προχώρησαν 

στα σκληρά και πρωτόγνωρα lockdowns , τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βασικό όπλο 

αναχαίτισης της εξάπλωσης της νόσου. 

Η ζωή όλων των ανθρώπων υπέστη μία καταιγιστική διαφοροποίηση σε ένα ευρύ φάσμα της 

καθημερινότητας, όπως η απλή υγιεινή, η κοινωνική συναναστροφή , η εργασία αλλά και η απλή 

ψυχολογία (Καθημερινή,2020). Όμως αυτή η νέα πραγματικότητα συμπαρέσυρε μαζί με τους 

ανθρώπους και ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Πάμπολλες επιχειρήσεις χρεωκόπησαν, 

άλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο λειτουργίας τους και άλλες αναγκάστηκαν 

να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού προκειμένου να επιβιώσουν. Ο κόσμος των 

επιχειρήσεων αναγκάστηκε να αναζητήσει και να εφεύρει τρόπους διατήρησης της 

ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του , ακόμη και στην περίοδο των lockdowns 

και του γενικότερου κλίματος αβεβαιότητας , το οποίο και επικράτησε. 

Το σοκ των καταναλωτών υπήρξε τεράστιο και πλήθος επιχειρήσεων, οι οποίες βάσιζαν την 

λειτουργία τους και τα έσοδα τους στην δια ζώσης κατανάλωση, βρέθηκαν εξαπίνης. Πολλές 

επιχειρήσεις τέτοιου τύπου όφειλαν να βρουν τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης , διότι 

δίχως λειτουργία καταστημάτων δια ζώσης , όση κρατική βοήθεια και αν λάβει μια επιχείρηση, 

αυτή δεν μπορεί να της διασφαλίσει την βιωσιμότητά της λειτουργίας της. Προβλήματα όπως ο 

εφοδιασμός των επιχειρήσεων, οι απαγορεύσεις πτήσεων αλλά και οι απαγορεύσεις 

κυκλοφορίας, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και ανάγκη εύρεσης εσόδων. Επιπλέον οι περισσότερες 

επιχειρήσεις επιδίωξαν να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος αλλά και τις επενδύσεις τους 

με απώτερο στόχο την μείωση της ζημίας. Ένα παράδειγμα της κρίσης που επέφερε η πανδημία 

στο οικονομικό γίγνεσθαι και δη στη χώρας μας, αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες που 

αναδεικνύουν την συρρίκνωση που υπέστη κατά 28% η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2020 , σε σύγκριση με το τέλος του 2019: 
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Πηγή:PWC(2020) 

 

Πιο χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψιν την μελέτη της PWC (2020) αναφορικά με τις 

επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις , βλέπουμε ότι η εφαρμογή του 

γενικευμένου lockdown τους μήνες του Μαρτίου και του Απριλίου του 2020 συνοδεύτηκε από 

αβεβαιότητα και δεδομένα μειωμένη ζήτηση ενώ η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών που 

εξετάζονται στην παραπάνω έρευνα(142 επιχειρήσεις) εμφάνισε τις εξής αντιδράσεις: 

• Αύξηση του δανεισμού για την αντιμετώπιση της κρίσης 

• Χρήση των ταμειακών διαθεσίμων ως αντίβαρο στην αβεβαιότητα που απέφερε η 

πανδημία και η έλλειψη ζήτησης. 

• Επιδίωξη δημιουργίας ρευστότητας μέσω αύξησης των καθαρών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών, η αβεβαιότητα των καταναλωτών αλλά και των 

επιχειρήσεων μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τα στοιχεία των εταιρειών της ελληνικής 

οικονομίας , οι οποίες πραγματοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις κατά το πρώτο και 

ιδιαίτερα πρωτόγνωρο και αβέβαιο οικονομικά εξάμηνο του 2020.  Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε 

ότι το 78% των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

πραγματοποιείται από 10 εταιρείες: 

 

Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.Α. 

 

 

 
31/12/2019 

 
 

30/6/2020 

 
 
 

30/11/2020 

-19% 

 
€ 47,6δισ. 

-28% 

 

€ 34,3δισ.      

 
+13% 

€ 38,8δισ. 

Απώλεια αξίας (σε € δισ.) 

 

33,7 
36,5 

 
 

25,0 25,7 23,8 

 

Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.Α. 
(εξαιρουμένων των 

χρηματοπιστωτικων ιδρυμάτων*) 

 
 
 

6Μ 2019 

 
 

FY 2019 6Μ 2020 

Ίδια κεφάλαια 

29,5 
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Θέση 

 
Όνομα εταιρείας 

 
Αγορές παγίων (σε € δισ.) 

 
1 

 
ΟΜΙΛΟΣ Ο.Τ.Ε. 

 
317,5 

 
2 

 
ΟΜΙΛΟΣ Δ.Ε.Η. 

 
197,7 

 
3 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

 
126,0 

 
4 

 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

 
98,6 

 

5 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

 
78,6 

 

6 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

 
76,7 

 

7 
 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

 
69,6 

 
8 

 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

 
60,6 

 

9 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

 
59,5 

 

10 
 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

 
59,5 

 

Πηγή:PWC(2020) 

Παρατηρώντας τις εν λόγω εταιρείες μπορεί κάποιος εύκολα να συμπεράνει ότι οι επενδύσεις 

που έγιναν στην ελληνική οικονομία τους πρώτους έξι μήνες του 2020 αφορούν κυρίως 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υποδομών, της βιομηχανίας αλλά και της 

ενέργειας. Ο όμιλος του ΟΤΕ πραγματοποίησε με διαφορά τις περισσότερες επενδύσεις κυρίως 

λόγω των νέων προκλήσεων και απαιτήσεων που προέκυψαν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

στη χώρα αλλά και παγκοσμίως. Η ανάγκη για επικοινωνία λόγω του εγκλεισμού αλλά και η 

ανάγκη διατήρησης της ικανοποιητικής πρόσβασης στο διαδίκτυο , κατέστησαν τις εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών ως τους βασικούς ωφελημένους των περιόδων του lockdown και όχι μόνο, 

όπως θα δούμε παρακάτω. Τέλος , αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η εταιρεία της Aegean συμπεριλαμβάνεται στην λίστα της έρευνας διότι προχώρησε στην 

αγορά νέων αεροσκαφών πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. 
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Σε συνέχεια της περιόδου εγκλεισμού και της έλλειψης ζήτησης στην αγορά, είναι δεδομένο ότι 

οι συνέπειες στους τζίρους των επιχειρήσεων θα ήταν πολύ αρνητικές και ότι γενικότερα αυτή 

η νέα πραγματικότητα σε συνδυασμό με την αύξηση των πληρωτέων ποσών θα δυσχέραινε τις 

εμπορικές συνθήκες και αυτό αποτυπώθηκε σε 3 βασικές κατηγορίες: 

• Μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εξόφληση των απαιτήσεων και αυτό γίνεται αντιληπτό 

από το ότι η μείωση των απαιτήσεων είναι μικρότερη από τον κύκλο των εργασιών. 

• Παρατηρείται έντονη συγκράτηση σε νέες παραγγελίες των επιχειρήσεων , διότι 

αναλογίζονται την αβεβαιότητα του γενικότερου περιβάλλοντος. 

• Οι εταιρείες μέσω της καθυστέρησης αποπληρωμών και της αύξησης των πληρωτέων , 

επιδιώκουν να αυξήσουν την ρευστότητά τους. 

Συνοψίζοντας , καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μείωση της ζήτησης εξαιτίας της 

αβεβαιότητας που έφερε η πανδημία οδήγησε τις περισσότερες εταιρείες να αυξήσουν τα 

ποσοστά δανεισμού τους, γεγονός που αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα: 

 

 

Πηγή: PWC(2020) 

Πέραν όμως των χρηματοοικονομικών συνεπειών που προκλήθηκαν από το ξέσπασμα της 

πανδημίας , είναι αξιοσημείωτη η ανάγκη που γεννήθηκε για εύρεση εναλλακτικών τρόπων 

ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των εργαζομένων. Η 

περίοδος του lockdown και της γενικότερης κοινωνικής αποστασιοποίησης οδήγησε στην 

ανάπτυξη διαφορετικών μορφών απασχόλησης όπως η εξ αποστάσεως εργασία, ενώ ο χώρος 

του εμπορίου στόχευσε στο να αφομοιώσει τη μέθοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και η 

πλειοψηφία των εταιρειών έσπευσε να βελτιώσει το διαδικτυακό της περιβάλλον και να το  
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προσαρμόσει κατάλληλα , ούτως ώστε να είναι λειτουργικό για τους δυνητικούς καταναλωτές 

(LaBerge, O’Toole , Schneider & Smaje,2020). 

Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι για όσο χρονικό διάστημα θα υπάρχει η δυνητική απειλή της μόλυνσης 

από τον νέο αυτό ιό, τόσο θα ενισχύονται μέθοδοι που υποστηρίζουν την αποφυγή άμεσης 

φυσικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών μίας συναλλαγής. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ή e-commerce έρχεται να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο στον οποίο έχει βρεθεί το 

παραδοσιακό λιανικό εμπόριο , τουλάχιστον για όσο διάστημα υφίστανται οι όποιοι 

περιορισμοί ανά κράτος(Guthrie, Fosso-Wamba & Brice-Arnaud,2021).  

Με το πέρας του χρόνου και ξεπερνώντας και το πρώτο σοκ της αναπάντεχης πανδημίας σε 

συνδυασμό με τον ερχομό και των πρώτων εμβολίων, οι καταναλωτές δείχνουν να συνεχίζουν 

να εμπιστεύονται σε πολλές περιπτώσεις την αγορά των προϊόντων τους μέσω του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και λαμβάνοντας υπόψιν την έρευνα της Plushost(2021) βλέπουμε ότι στην Ελλάδα το 

πρώτο τρίμηνο του 2021 το 60% των καταναλωτών πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές. 

Επίσης οι καταναλωτές απαντούν στο δίλημμα μεταξύ e-shop και φυσικού καταστήματος, 

αναδεικνύοντας τους λόγους προτίμησης πραγματοποίησης μιας αγοράς μέσω του e-shop σε 

σύγκριση με ένα κανονικό κατάστημα και οι οποίοι είναι οι εξής: 

• Το πλεονέκτημα του χρόνου 

• Η μεγαλύτερη άνεση σε θέματα αναζήτησης και επιλογής 

• Το μεγαλύτερο εύρος τιμών αλλά και πολλές φορές οι χαμηλότερες τιμές στα e-shops 

Επιπροσθέτως ένας ακόμη παράγοντας του ηλεκτρονικού εμπορίου , ο οποίος διευκολύνει και 

προσελκύει τους δυνητικούς καταναλωτές έγκειται και στο λεγόμενο omni-

channel(επιχειρησιακή στρατηγική η οποία στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης 

εμπειρίας στον πελάτη και μέσω της χρήσης όλων των channels που έχει στη διάθεσή της) της 

εκάστοτε ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτό γιατί τούς δίνει την ευκαιρία να 

προβαίνουν στις εξής ενέργειες: 

• Να έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν την online παραγγελία τους στο φυσικό 

κατάστημα. 

• Η δυνατότητα ελέγχου ηλεκτρονικά για τη διαθεσιμότητα προϊόντων σε φυσικά 

καταστήματα 

• Ηλεκτρονικός εντοπισμός της τοποθεσίας των φυσικών καταστημάτων 

Σε γενικές γραμμές , είναι εύλογο να θεωρήσουμε ότι πλέον ο κλάδος του εμπορίου και ειδικά 

μέσω της σταδιακής επανόδου στην κανονικότητα, επιδιώκει να υιοθετήσει ένα υβριδικό στυλ 

(μεταξύ ηλεκτρονικών αγορών και σταδιακής επαναφοράς και στην αγορά με φυσική παρουσία 

στο κατάστημα) σχετικά με τη λειτουργία του και την ανταπόκρισή του απέναντι στις απαιτήσεις 

των καταναλωτών. Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και ο γενικότερος ψηφιακός 

μετασχηματισμός που αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του πανδημικού κύματος 

(Παϊδούση,2020), μάς αποδεικνύουν ότι η ροπή των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές αγορές 

αποτελεί πλέον μία πολύ πιο καθιερωμένη πρακτική από ό,τι παλιότερα και δη πριν την 
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πανδημία. Τέλος η έρευνα της ELTRUN (2021) για λογαριασμό του ΟΠΑ μάς επιβεβαιώνει τους 

λόγους για τους οποίους το e-commerce παραμένει ελκυστική μέθοδος αγοράς για τον 

καταναλωτή με τα παρακάτω ποσοστά να το αποδεικνύουν: 

Διείσδυση αγορών μέσω διαδικτύου 

 

2.2 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αφού αναλύσαμε σε ένα βαθμό την αντίδραση των επιχειρήσεων αναφορικά με τις νέες 

συνθήκες που αφορούν το καταναλωτικό κοινό και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της 

πανδημίας , τώρα θα στραφούμε στο πεδίο των εργαζόμενων. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, 

ο Covid-19 ανέτρεψε τα μέχρι πρότινος δεδομένα αναφορικά με την διεξαγωγή της εργασίας 

στο γραφείο ή σε κάποιο φυσικό κατάστημα. Τα καθολικά lockdown και οι περιορισμοί 

κατέστησαν στις επιχειρήσεις σαφέστατη την ανάγκη υιοθέτησης και εκσυγχρονισμού του 

συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας ή πιο συγκεκριμένα της «τηλεργασίας».  

Πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να στραφούν άμεσα στην εφαρμογή της τηλεργασίας και να 

μεταφέρουν το κύριο πεδίο των δραστηριοτήτων τους στο διαδίκτυο (Boeri, Caiumi & 

Paccagnella, 2020). Αυτή η νέα πραγματικότητα συνέβαλε στο να έχουν οι εργαζόμενοι την 

δυνατότητα να είναι συνδεδεμένοι με το όραμα της εκάστοτε επιχείρησης αλλά και συνάμα να 

παραμείνουν το ίδιο παραγωγικοί ή σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους. Σε αυτή την μετάβαση της εργασιακής πραγματικότητας συνέβαλε τα 

μάλα η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας με πολλές εταιρείες να έχουν φτάσει στο σημείο 

πλέον να θεωρούν την εξ αποστάσεως εργασία, όχι ως μία προσωρινή λύση απέναντι στον 

πανδημικό κυκεώνα , αλλά ως μία καινοτόμα λύση για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των εργαζομένων τους μέσω και της μείωσης των λειτουργικών τους 

εξόδων όπως έξοδα για ενοικίαση γραφείων, φαγητό , ρεύμα κλπ. (Dingel & Neiman,2020). 
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Η ευελιξία που παρέχεται πλέον αναφορικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, την χρήση 

ψηφιακών συσκευών αλλά και την γενικότερη εξοικείωση των ανθρώπων με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, οδήγησε σε μια ταχύτερη και ευκολότερη 

μετάβαση στην εποχή της τηλεργασίας. Τα εργαλεία των εφαρμογών τηλεδιάσκεψης όπως είναι 

οι πλατφόρμες Zoom και Webex έδωσαν την δυνατότητα στους εργαζόμενους να παραμένουν 

συνδεδεμένοι και να επικοινωνούν τακτικά ως σαν να ήταν στο γραφείο τους , ενώ 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το γεγονός της χρήσης των συγκεκριμένων 

εφαρμογών και για την διεξαγωγή της τηλεκπαίδευσης στις περισσότερες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες (Capital,2020). 

 

2.2.1 ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΥΜΕ 

Η μέθοδος της τηλεργασίας ή αλλιώς remote working όπως χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο 

ως όρος, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο τρόπος διεξαγωγής της εργασίας που βασίζεται στην 

χρήση των μέσων της πληροφορικής και της τεχνολογίας και παρέχει στον εργαζόμενο την 

δυνατότητα να δουλεύει σε διαφορετική τοποθεσία από τον δεδομένο παραδοσιακά χώρο της 

επιχείρησης, παρέχοντάς του μεγαλύτερη ευελιξία στα χωρικά και στα χρονικά εργασιακά του 

πλαίσια. Δεν ορίζουν όλες οι χώρες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο την τηλεργασία αλλά όλες 

συγκλίνουν στα βασικά της χαρακτηριστικά και τα οποία είναι η διεξαγωγή της εργασίας σε 

διαφορετικό μέρος από αυτό των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης και η πραγματοποίηση 

αυτής μέσω της χρήσης των κατάλληλων ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας-Πλαίσιο η χώρα μας (μαζί με πολλές άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες) έχει υιοθετήσει τον παρακάτω ορισμό, ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

τηλεργασία είναι «μία μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας , στο πλαίσιο σύμβασης ή 

σχέσης εργασίας , με την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας, η οποία, ενώ θα μπορούσε 

να παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, παρέχεται αντ’ αυτού σε σταθερή βάση, εκτός 

των εγκαταστάσεων αυτών κατά τακτικό τρόπο» (ΟΚΕ,2020). Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν 

του όρου της τηλεργασίας θεωρούνται τα εξής : 

• H τηλεργασία πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως και όχι στον παραδοσιακό χώρο της 

επιχείρησης που απασχολεί τον εργαζόμενο. 

• Ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα για την πραγματοποίηση της εργασίας 

του και μέσω αυτών διατηρεί επικοινωνία με τον εργοδότη του και του παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της δουλειάς του. 

• Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν όλα τα επαγγέλματα να πραγματοποιηθούν μέσω της 

τηλεργασίας και ότι η τηλεργασία αυτή καθαυτή δεν θεωρείται επάγγελμα αλλά 

μέθοδος άσκησης επαγγελματικών καθηκόντων. 

• Ο όρος τηλεργασία βασίζεται στην άσκηση των εργασιακών καθηκόντων σε τακτική και 

σταθερή βάση και όχι περιστασιακά(πχ. 1 μήνα τον χρόνο) 
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Πολλοί θεωρούν ότι η «τηλεργασία» περιορίζεται μονάχα σε έναν αποκλειστικά ορισμό και ότι 

συναντά τα όρια της στην διεξαγωγή της εργασίας αποκλειστικά από το σπίτι, όμως η διεθνής 

βιβλιογραφία δε μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε μια τέτοια οπτική. Ενδεικτικά παρακάτω 

παραθέτουμε μια σειρά από μορφές τηλεργασίας που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο 

ευρύτερο διεθνές εργασιακό περιβάλλον: 

1. Εργασία με έδρα την οικία: Αποτελεί το πιο κλασσικό μοντέλο της τηλεργασίας και 

ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την διεξαγωγή της εργασίας με έδρα την οικία είτε σε 

καθημερινή βάση, είτε σε τακτική βάση (2-3 μέρες τη βδομάδα) και θέτει ως βασικό 

προαπαιτούμενο την ύπαρξη ενός χώρου που θα λειτουργεί ως το εργασιακό γραφείο , 

το λεγόμενο home office του εργαζόμενου. 

2. Κέντρα τηλεργασίας: Οι συγκεκριμένοι χώροι είναι παρόμοιοι χώροι με τα γραφεία μιας 

εταιρείας, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από 

εργαζόμενους διαφορετικών επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να ανήκουν σε 

διαφορετικά εργασιακά πεδία ή να είναι και αυτοαπασχολούμενοι με ορισμένη βασική 

μίσθωση. Δίνουν στους εργαζόμενους την δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστικό 

εξοπλισμό και διαφέρουν από τα κλασσικά γραφεία μιας εταιρείας  

, ως προς το γεγονός ότι συνήθως βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία της οικίας των 

εκάστοτε εργαζόμενων που επιλέγουν να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος αποποιούνται το 

αίσθημα της λεγόμενης «ιδιοκτησίας», το οποίο συνήθως συναντάται στα παραδοσιακά 

γραφεία μιας επιχείρησης. 

3. Νομαδική τηλεργασία: Ο συγκεκριμένος τύπος εργασίας εφαρμόζεται από 

εργαζόμενους, οι οποίοι μετακινούνται συνεχώς και δεν στοχεύουν στο να έχουν ένα 

σταθερό ωράριο και έναν συγκεκριμένο χώρο για την εργασία τους, αλλά αντιθέτως 

μπορούν να μετατρέψουν σε χώρο της εργασίας τους οποιονδήποτε χώρο τούς δίνει τη 

δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο μαζί με τον εξοπλισμό τους. Συνεπώς είναι 

πλήρως αποδεσμευμένοι και ανεξάρτητοι από τις καθιερωμένες εργασιακές επιταγές 

του σταθερού χώρου και ωραρίου της εργασίας. Φυσικά , αξίζει να σημειωθεί ότι μια 

τέτοιας φύσης εργασία αφορά κυρίως υπαλλήλους των οποίων τα επαγγέλματα είχαν εξ 

αρχής περιοδεύων χαρακτήρα όπως πχ οι εξωτερικοί πωλητές ή διευθυντικά στελέχη με 

επιθεωρητικό χαρακτήρα. 

4. Τηλε-οικίες (telecottages): Αυτή η μορφή τηλεργασίας βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε 

Σκανδιναβικές χώρες και αφορά κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να διεξαχθεί μέσω αυτών 

η εργασία των εκάστοτε εργαζομένων. 

5. Τηλε-χωριά(televillages): Η συγκεκριμένη μέθοδος αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό από 

το 1980 και έπειτα , με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν πανευρωπαϊκά πάνω από 500 

televillages. Ο ρόλος τους στοχεύει στις εξής ενέργειες: α) να εκπαιδεύσουν τους 

ανθρώπους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές στο καθεστώς της 

τηλεργασίας , β) να υπάρξει καλύτερη απορρόφηση των νέων ανθρώπων των περιοχών 

αυτών μέσω της εξοικείωσης τους και της απορρόφησης τους σε θέσεις απασχόλησης 
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με την μορφή τηλεργασίας και γ) να δώσουν την ευκαιρία στις τοπικές επιχειρήσεις των 

απομακρυσμένων περιοχών να εξελιχθούν περαιτέρω μέσω της προσφοράς πιο 

προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Ουσιαστικά τα televillages αποτελούν μια 

μετεξέλιξη των telecottages και βασίζονται σε πιο σύγχρονο εξοπλισμό με βάση την 

ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. 

6. Τηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου (Remote Office Teleworking): Στην εν 

λόγω περίπτωση συναντάμε εργαζόμενους που δουλεύουν σε γραφεία που βρίσκονται 

μακριά από τα κεντρικά της επιχείρησης και πολλές φορές το περιεχόμενο της 

απασχόλησής τους, τούς δίνει την δυνατότητα ή τούς υποχρεώνει να μην βρίσκονται 

στην ίδια τοποθεσία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της εταιρείας. Συχνά οι 

εργαζόμενοι αυτοί ενδεχομένως στελεχώνουν και ομάδες υποστήριξης των κεντρικών 

γραφείων της επιχείρησης ενώ η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να τους παρέχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων της. 

7. Ομαδική εργασία από απόσταση: Συνήθως συναντάται σε περιπτώσεις όπως η 

τηλεκπαίδευση, η τηλεϊατρική , το e-commerce και εξ αποστάσεως έρευνα. 

8. Τήλε-υπηρεσίες(tele-services): Αποτελούν υπηρεσίες εξωτερικού χαρακτήρα μιας 

επιχείρησης όπως πχ η εξ αποστάσεως γραμματειακή ή τεχνική 

υποστήριξη.(Κυριακούλιας,2020) 

Πέραν των παραπάνω κατηγοριών, ο γενικότερος όρος της τηλεργασίας εγκολπώνει και μια 

ακόμη έννοια, αυτή του telecommuting (Indeed.com,2021). Στην εν λόγω περίπτωση 

αναφερόμαστε σε έναν εργαζόμενο, ο οποίος ακολουθεί ένα υβριδικό μοντέλο και εργάζεται 

κάποιες μέρες στο γραφείο του και κάποιες άλλες στο σπίτι του. Αυτό το ευρύ φάσμα του 

telecommuting μπορεί να περιλαμβάνει και εργαζόμενους που ηθελημένα εργάζονται εξ 

αποστάσεως αλλά και άλλους οι οποίοι το πράττουν διότι αυτήν την πολιτική ακολουθεί ο 

εργοδότης τους. Κλείνοντας ο Messenger (2019) διαχωρίζει τους εργαζόμενους που 

απασχολούνται μέσω τηλεργασίας σε τρεις βασικές κατηγορίες οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

• Τηλεργαζόμενοι με έδρα αποκλειστικά το σπίτι (regular home-based teleworkers) 

• Τακτικά κινητοί τηλεργαζόμενοι(regular mobile teleworkers): Απασχολούνται σε 

τοποθεσίες διαφορετικές από την κατοικία τους ή τα γραφεία του εργοδότη τους. 

• Περιστασιακά τηλεργαζόμενοι (occasional teleworkers): Απασχολούνται συνήθως στα 

κεντρικά της επιχείρησης και σε ορισμένες περιστάσεις από την οικία τους ή άλλη 

τοποθεσία. 
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2.2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ COVID-19 

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί η εφαρμογή της τηλεργασίας είναι αλληλένδετη με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας και την σταδιακή βελτίωση των τεχνολογικών μέσων με τα οποία 

δύναται να εφαρμοστεί. Συνεπώς , λαμβάνοντας υπόψιν την περίπτωση της ΕΕ μπορούμε να 

διαπιστώσουμε , όπως διαφαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα , ότι η εφαρμογή της 

τηλεργασίας άρχισε να αυξάνεται (κυρίως της περιστασιακής) από το 2009 και έπειτα. Αυτή η 

αύξηση ήταν πολύ μικρή, αφού από το 2,4% του 2009 , η περιστασιακή εξ αποστάσεως εργασία 

είχε αυξηθεί στα κράτη της ΕΕ κατά μόλις 1% φτάνοντας στο 3,4% και λαμβάνοντας υπόψιν ότι 

οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν σταθερά εξ αποστάσεως δεν υπερέβαιναν το 2% των 

συνολικά απασχολούμενων. 

 

 

Πηγή: Eurostat(2020) 

Αναφέρθηκε και προηγουμένως , στο ότι η τηλεργασία είναι μια μέθοδος που δεν είναι εφικτό 

να εφαρμοστεί σε όλα τα επαγγέλματα και υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι που ευνοούν την 

εφαρμογή της. Οι παρακάτω πίνακες αναδεικνύουν ποια επαγγέλματα δύνανται να 

προσφέρουν περισσότερο στους εργαζόμενους τους εντός της ΕΕ την δυνατότητα άσκησης των 

 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
(%) ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε.Ε-28 (2009 και 2019) 

Σύνολο: «Ορισμένες φορές» και «συνήθως» 
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επαγγελματικών τους καθηκόντων διαμέσου της εξ αποστάσεως εργασίας. Ενδεικτικά, 

επαγγέλματα που αφορούν πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, επιχειρηματικές υπηρεσίες 

υψηλής έντασης γνώσης (knowledge-intensive business services) αλλά και υπηρεσίες 

εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δυνητικής εξ αποστάσεως απασχόλησης. 

 

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

 

Πηγή: Joint Research Centre 2020(a), με επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

Συχνότητα της τηλεργασίας ανά κλάδο στις χώρες της Ε.Ε-27 (2018) 

% των απασχολουμένων συνήθως ή ορισμένες φορές με τηλεργασία 
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2.2.3. Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

Στις προηγούμενες υποενότητες κεφάλαια τονίσαμε το σοκ που προκάλεσε ο ερχομός της 

πανδημίας μέσω των περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και των καθολικών 

lockdowns που πίεσαν τις επιχειρήσεις να στραφούν στην αναζήτηση άμεσων λύσεων επίλυσης 

των ποικίλων αρνητικών ζητημάτων που προέκυψαν αναφορικά με την απασχόληση και την 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων τους. Επιδιώκοντας λοιπόν οι επιχειρήσεις την 

απρόσκοπτη συνέχεια της δραστηριότητάς τους επιστράτευσαν την μέθοδο της εξ αποστάσεως 

εργασίας, η οποία όπως είδαμε παραπάνω μέχρι το 2019 αντιστοιχούσε στο 2% των 

εργαζόμενων των χωρών της ΕΕ(σταθερή απασχόληση με τηλεργασία).  

Σύμφωνα με την έρευνα του Eurofound σχετικά με το πρώτο κύμα της πανδημίας το 2020 , η 

μεταστροφή των επιχειρήσεων προς την εξ αποστάσεως εργασία είχε ως αποτέλεσμα μια 

εκρηκτική αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων μέσω τηλεργασίας στις χώρες της ΕΕ, με 

αυτό το ποσοστό να φτάνει στο 37% του συνόλου των εργαζόμενων. Σε χώρες τις βόρειας 

Ευρώπης τα ποσοστά ήταν πιο υψηλά ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις 

βαλκανικές χώρες. 

 

Πηγή: Eurofound(2020) 

 

 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID 19 
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Η ανάγκη ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και η αβεβαιότητα της εποχής 

καθιέρωσαν την τηλεργασία ως μία νέα πραγματικότητα, με πολλούς εργαζόμενους και 

επιχειρήσεις να επιθυμούν την περαιτέρω συνέχισή της και μετά το πέρας της πανδημίας. Αυτή 

η τάση μπορεί να εξηγηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι μεγάλες 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να αποφύγουν λειτουργικά έξοδα και να αρκεστούν μόνο στην παροχή 

ενός ικανοποιητικού εξοπλισμού για τους εργαζόμενους τους, οι οποίοι θα έχουν την ικανότητα 

να δημιουργήσουν ένα δικό τους home office και να εργάζονται μέσω αυτού. Πλέον πλήθος 

εταιρειών εξετάζουν αυτή την εκδοχή της εναλλακτικής μεθόδου απασχόλησης και επιδιώκουν 

να την καταστήσουν εφικτή και από τεχνολογικής αλλά και από οικονομικής άποψης. Η 

τηλεργασία έφερε στο προσκήνιο και τους λεγόμενους «teleworkable sectors» , τομείς εργασίας 

οι οποίοι μπορούν να απασχολήσουν εργαζόμενους με τηλεργασία και σε πιο μόνιμη βάση 

πέραν των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Με βάση τις εκτιμήσεις του 

Joint Research Center (JRC) της Ε.Ε για το 2020, υπολογίζεται ότι περίπου το 25% των 

εργαζόμενων στους συγκεκριμένους τομείς απασχολούνται εξ αποστάσεως σε σταθερή βάση, 

ενώ πριν την πανδημία αυτό το ποσοστό βρισκόταν στο 15%. Στο παρακάτω διάγραμμα 

καταγράφονται τα ποσοστά δυνατότητας τηλεργασίας που συναντώνται στα κράτη της ΕΕ και 

υποδηλώνουν ενδεχομένως μια νέα εργασιακή πραγματικότητα. 

 

 

 

Πηγή : Sostero et al. (2020) 

Είναι φανερό ότι οι χώρες της βόρειας Ευρώπης επιδεικνύουν μια μεγαλύτερη ευελιξία στην 

δυνατότητα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό και 

για μεσογειακές χώρες με χαμηλότερη οικονομική δυναμική όπως η Μάλτα, η Ελλάδα και η 

Κύπρος. Πέραν όμως των δυνατοτήτων μιας οικονομίας και των επιχειρήσεών της να στηρίξουν 

την μέθοδο της τηλεργασίας, πρέπει η εκάστοτε οικονομία να αποτελείται και από επιχειρήσεις 

που παρέχουν απασχόληση σε επαγγέλματα , τα οποία μπορούν να ασκηθούν μέσω της εξ 
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αποστάσεως εργασίας. Όπως είναι λογικό δεν ενδείκνυνται όλα τα επαγγέλματα για την 

εφαρμογή του μοντέλου της τηλεργασίας και μόνο ορισμένα από αυτά παρέχουν τις  

 

Πηγή: Sostero et al. (2020) 

προϋποθέσεις στους απασχολούμενους τους για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ 

αποστάσεως. Για παράδειγμα ένας υπάλληλος που εργάζεται σε ένα γραφείο έχει πολύ 

μεγαλύτερη δυνατότητα να εργαστεί από το σπίτι του μαζί με έναν φορητό υπολογιστή , ενώ 

από την άλλη πλευρά ένας εργάτης που απασχολείται σε αντικείμενο χειρωνακτικής εργασίας 

δεν θα έχει την δυνατότητα της εργασίας εξ αποστάσεως λόγω της φύσης της δουλειάς του. Στον 

παρακάτω πίνακα, πέραν των επαγγελμάτων που προσφέρουν δυνατότητα εφαρμογής 

τηλεργασίας, μπορεί να δει κανείς το εξής παράδοξο: Από τις θέσεις εργαζόμενων που 

απασχολούνται σε γραφεία το 75% είχε τη δυνατότητα να εργάζεται εξ αποστάσεως και πριν 

την πανδημία, αλλά μόνο ένα 10% είχε επιλέξει να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. 

Συνοψίζοντας, το πρώτο πανδημικό κύμα βρήκε απροετοίμαστες τις επιχειρήσεις όσον αφορά 

την εξοικείωση τους με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας και αυτό είχε ως συνέπεια 

να αυξηθούν οι απαιτήσεις για την παροχή καλύτερων τεχνολογικών μέσων που μπορούν να 

ενισχύσουν την δυνατότητα της τηλεργασίας. Προχωρώντας στο δεύτερο (φθινόπωρο 2020 – 

χειμώνας 2021) και στο τρίτο πανδημικό κύμα(φθινόπωρο 2021 – χειμώνας 2022) και παρά τα 

«όπλα» μας (εμβόλια και νέες θεραπείες) απέναντι στην πανδημία μπορεί κανείς να 
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παρατηρήσει ότι ο θεσμός της τηλεργασίας κάλλιστα θεωρείται πλέον ως μια νέα εργασιακή 

πραγματικότητα , η οποία ήρθε να καθιερωθεί και όχι να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Μάλιστα 

πολλές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή 

τη μέθοδο απασχόλησης για λιγότερα έξοδα αλλά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε του 

Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Καραγκούνη & Γαλανάκη,2021) σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τον Νοέμβριο του 2021 (30/10-10/12/21) και σύμφωνα 

με την οποία το 85% των εργαζομένων που απασχολούνται με τηλεργασία αυτά τα δύο χρόνια 

της πανδημίας, επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται με τηλεργασία. Εν κατακλείδι, η 

τηλεργασία φαίνεται πως ήρθε για να μείνει τελικά στις ζωές των εργαζόμενων και των 

επιχειρήσεων αλλά μαζί με τα οφέλη που έχει, φέρνει και νέες προκλήσεις για την διοίκηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων και για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 
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3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

3.1 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Ο ερχομός της πανδημίας της Covid-19 έφερε, όπως τονίστηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, 

μια μεγάλη ανάγκη για αλλαγή των μέχρι τώρα δεδομένων στο επιχειρησιακό και οικονομικό 

γίγνεσθαι, με συνέπεια την αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών στρατηγικών σχετικά με την 

διεξαγωγή των εργασιακών δραστηριοτήτων αλλά και τη γενικότερη αναδιάταξη της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση βάσιζε και συνεχίζει να βασίζει περισσότερο 

από ποτέ την λειτουργία της στο τμήμα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της, γεγονός 

που το καθιστά ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η σύγχρονη 

εποχή και οι απαιτήσεις που έχουν ανακύψει για την επιβίωση των επιχειρήσεων, φέρνουν 

αντιμέτωπη την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της εκάστοτε επιχείρησης , με την 

πρόκληση της διαχείρισης της εξ αποστάσεως εργασίας(Bolisani et al.,2020). Η εφαρμογή της 

νέας αυτής πραγματικότητας στην απασχόληση, αυξάνει τις αρμοδιότητες του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού και το φέρνει αντιμέτωπο με νέες συνθήκες στις οποίες οφείλει να 

προσαρμοστεί. 

Πλέον η νέα πραγματικότητα που μοιάζει να εδραιώνεται, απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο 

διαχείρισης των εργαζομένων μιας επιχείρησης και προσαρμογή των δεξιοτήτων τους για 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Πλήθος επιχειρήσεων επιταχύνουν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρικής τους διακυβέρνησης και βασίζουν το μεγαλύτερο 

πλαίσιο της απασχόλησης των εργαζομένων τους στην εξ αποστάσεως εργασία. Αυτή η 

προσέγγιση της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθιστά υπεύθυνα τα τμήματα που 

διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό των εκάστοτε εταιρειών προκειμένου να βρουν τρόπους 

και μέσα με τα οποία θα εξοικειώσουν και θα μεταβιβάσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα το 

προσωπικό της επιχείρησης στη νέα εργασιακή εποχή(Ancillo et al.,2021). Οι ενέργειες που 

επιτελούνται από την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης είναι 

πολυεπίπεδες και αφορούν ποικιλία ζητημάτων, τα οποία παίζουν βαρυσήμαντο ρόλο στην 

βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Κρίνοντας ως δεδομένη την μεγάλη ανάπτυξη και την ενίσχυση της σημασίας του τμήματος 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια εταιρεία , ειδικά την τελευταία δεκαετία, οι 

υπεύθυνοι των εν λόγω τμημάτων και λόγω της πανδημίας πλέον καλούνται να επιταχύνουν την 

εξέλιξη ορισμένων βασικών λειτουργιών του τμήματος οι οποίες μπορούν να εκσυγχρονίσουν 

την λειτουργικότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Οι εν λόγω λειτουργίες είναι οι εξής: 

• Εύρεση και πρόσληψη κατάλληλων υποψηφίων: Η νέα συνθήκη της εξ αποστάσεως 

εργασίας που επέβαλε ο Covid-19 έφερε μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας σε τομείς 

όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση και γενικότερα θέσεων οι οποίες αφορούσαν την δια 

ζώσης λειτουργία ενός φυσικού καταστήματος ή ενός καταστήματος εστίασης. Παρά τις 

απώλειες αυτές δημιουργήθηκε ζήτηση για θέσεις που αφορούσαν εξ αποστάσεως 

εργασιακές διαδικασίες και οι οποίες απαιτούν γνώσεις διαχείρισης των σύγχρονων 
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ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου(Agbah et al.,2020). Σε αυτή τη νέα συγκυρία οι 

recruiters των επιχειρήσεων οφείλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με 

την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων αλλά και σε ότι αφορά τις απαιτήσεις 

των νέων θέσεων που οφείλει να προκηρύξει η επιχείρησή τους για να προσελκύσει τους 

κατάλληλους υποψήφιους, που θα την καταστήσουν ανταγωνιστικότερη και 

λειτουργικότερη. 

• Εκπαίδευση και εξοικείωση του υπάρχοντος προσωπικού: Πλήθος εταιρειών βρέθηκαν 

σε κατάσταση μεγάλης έκπληξης λόγω της ξαφνικής θέσπισης της υποχρεωτικής εξ 

αποστάσεως εργασίας ή «τηλεργασίας» και πολλοί εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με 

μία πρωτόγνωρη κατάσταση όπου έπρεπε να πραγματοποιήσουν την εργασιακή τους 

δραστηριότητα από το σπίτι τους και μέσω ενός φορητού υπολογιστή(Almala,2020). 

Πολλοί από αυτούς δεν είχαν την απαραίτητη εξοικείωση με τα σύγχρονα τεχνολογικά 

μέσα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εκάστοτε διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού να 

επιδιώξει την βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων αναφορικά με τα νέα μέσα και 

τις νέες απαιτήσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ σημαντική διότι όσο 

περισσότερο εξοικειωμένοι και ευέλικτοι είναι οι εργαζόμενοι με την εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εργασίας, τόσο περισσότερο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί θα 

καθίστανται μέσω της απόδοσής τους για την επιχείρησή τους. Αυτό ο στόχος θα 

μπορούσε να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους με τους πιο συχνούς να είναι η διεξαγωγή 

e-learning προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

εκάστοτε τμήματος, παροχή οδηγιών διαχείρισης εταιρικών εφαρμογών και εταιρικού 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκειμένου το προσωπικό να αναπτύξει τις δεξιότητές του 

και να τις προσαρμόσει στην άσκηση της εξ αποστάσεως εργασίας. Με βάση τα 

παραπάνω , είναι σαφές ότι το διαδίκτυο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 

απασχόλησης αποτελούν ένα νέο μέσο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης από τα αρμόδια τμήματα, τα οποία και καθίστανται υπεύθυνα για ακόμη 

πιο σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησης(Nagel,2020). 

• Διαχείριση απόδοσης για διαχωρισμό αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων: Είναι σαφές 

ότι σε μία επιχείρηση δεν είναι εφικτό να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να 

απασχοληθούν με τον ίδιο βαθμό αποδοτικότητας αλλά και γενικότερης εξοικείωσης με 

τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εργασίας. Το τμήμα της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού μιας επιχείρησης οφείλει να αξιολογήσει με μεγαλύτερη ενδελέχεια και 

προσοχή την αντικειμενική ποιότητα των δεξιοτήτων των εκάστοτε εργαζομένων, ούτως 

ώστε να μπορέσει να διακρίνει ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποδώσουν με μεγαλύτερη 

ευχέρεια και αποτελεσματικότητα στο νέο εργασιακό καθεστώς της τηλεργασίας και 

ποιοι θα είναι αυτοί που θα χρειαστούν μεγαλύτερο διάστημα προσαρμογής και 

μεγαλύτερη ανάγκη καθοδήγησης. Είναι λογικό ένας εργαζόμενος μεγαλύτερης ηλικίας 

με μεγαλύτερη εμπειρία στην δια ζώσης εργασία και λιγότερη εξοικείωση με την 

τεχνολογία να χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής , εν αντιθέσει με έναν 

νεότερο σε ηλικία εργαζόμενο, ο οποίος ενδεχομένως ασχολείται πολύ πιο ενεργά με 

την τεχνολογία και το διαδίκτυο και συνεπώς δύναται να προσαρμοστεί ταχύτερα στις 

νέες συνθήκες και πρακτικές. 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων: Ένα επιπρόσθετο ακανθώδες ζήτημα το 

οποίο θα απασχολήσει σε πολύ έντονο βαθμό την προσαρμογή των τμημάτων της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζομένων που αναγκάστηκαν να στραφούν στην τηλεργασία κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας(Galanti et al., 2021). Η εξ αποστάσεως εργασία λόγω του ότι 

πραγματοποιείται από το σπίτι του εργαζόμενου δεν δίνει την δυνατότητα στον 

προϊστάμενό του να παρίσταται στον χώρο εργασίας και να αξιολογεί ιδίοις όμμασι την 

αποδοτικότητα και την αφοσίωση του εργαζόμενου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν την εν 

λόγω παράμετρο είναι δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επινοήσουν μέσα 

αποτελεσματικής αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εξ αποστάσεως εργαζόμενων και 

τα οποία θα πρέπει να βασίζονται σε αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια προς 

όφελος της παραγωγικότητας της εκάστοτε επιχείρησης. 

 

• Διατήρηση κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζόμενων που 

απασχολούνται εξ αποστάσεως: Μία πραγματικότητα που χαρακτηρίζει το πλαίσιο της 

εξ αποστάσεως εργασίας επαφίεται στο γεγονός ότι έχει απρόσωπο χαρακτήρα και η 

επικοινωνία βασίζεται κυρίως στα τεχνολογικά μέσα όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

οι εφαρμογές μηνυμάτων, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Αυτή η κρίσιμη 

παράμετρος περιορίζει την διατήρηση του ομαδικού κλίματος στα πλαίσια της 

διαδικτυακής επικοινωνίας και πολλές φορές ενδεχομένως απομακρύνει και 

απομονώνει τους εργαζόμενους σε σχέση με τους συναδέλφους τους και τους 

προϊστάμενούς τους. Τα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων 

απέναντι στην νέα αυτή κατάσταση επιδιώκουν μέσω διαδικτυακών συναντήσεων και 

τηλεδιασκέψεων να διατηρήσουν το κλίμα της ομαδικότητας και της συνεργασίας 

μεταξύ των εργαζομένων, επιδιώκοντας να σπάσουν τον ψηφιακό «πάγο» και να 

διατηρήσουν ενεργό το όραμα και το κίνητρο στους εργαζόμενους με απώτερο σκοπό 

την μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους και την αύξηση της εταιρικής παραγωγικότητας 

(Felstead & Henseke,2017). 

• Επιβράβευση των εργαζόμενων σε εξ αποστάσεως περιβάλλον: Η ανάγκη διατήρησης 

του κινήτρου των εργαζομένων που απασχολούνται εξ αποστάσεως στην εποχή της 

πανδημίας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και συνέπεια , είναι ένα από τα βασικότερα 

ζητήματα που απασχολούν τους υπεύθυνους της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

των σημερινών επιχειρήσεων. Ο εργαζόμενος προκειμένου να αποδώσει περισσότερο 

και να παραμείνει αφοσιωμένος και παραγωγικός στην επιχείρηση έχει ανάγκη από 

κίνητρα επιβράβευσης είτε μισθολογικού τύπου ή απλής επιβράβευσης μέσω επαίνων 

και ενθάρρυνσης από τους ανωτέρους του(Carnevale & Hatak,2020). ‘Ένας εργαζόμενος 

που δε λαμβάνει κίνητρο για να επιδιώξει την μεγαλύτερη αποδοτικότητά του αλλά και 

την εξέλιξή του είναι πολύ πιθανόν να μην είναι χρήσιμος για την επιχείρηση και πολλές 

φορές να αναζητήσει και διαφορετική επαγγελματική στέγη. 

Στο παραπάνω πλαίσιο αναδεικνύονται κάποιες από τις μεταβολές βασικών λειτουργιών που 

ανέκυψαν για τα τμήματα που διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό των σύγχρονων 

επιχειρήσεων και οι οποίες πλέον έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με ένα ευρύ φάσμα νέων 
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προκλήσεων αλλά και νέων προοπτικών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω αναφορές είναι 

εύλογο ότι πέραν του θεωρητικού μέρους αυτής της μετάβασης της εργασιακής 

πραγματικότητας την οποία βιώνει η ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας, υπάρχουν και 

πρακτικές παράμετροι με τις οποίες το τμήμα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού μιας 

επιχείρησης οφείλει να ασχοληθεί ενεργά(Peiris,2021). Αρκεί κανείς να λάβει υπόψιν ότι πλέον 

σε ένα μεγάλο ποσοστό οι συνεντεύξεις υποψηφίων εργαζόμενων πραγματοποιούνται μέσω 

διαδικτύου, ενώ πολλοί υποψήφιοι που προσλαμβάνονται από κάποιες εταιρείες δεν 

χρειάζεται καν να μεταβούν στα κεντρικά της γραφεία παρά μόνο για την παραλαβή του 

τεχνολογικού εταιρικού εξοπλισμού εργασίας.  

Πέραν αυτού , οι προοπτικές που διανοίγονται στο εργασιακό γίγνεσθαι μέσω της εξοικείωσης 

των επιχειρήσεων στη μέθοδο της εξ αποστάσεως εργασίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια 

εναλλακτική μορφή απασχόλησης με απώτερο σκοπό την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 

εργασίας, την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και την εξειδίκευση της απασχόλησης του 

εκάστοτε εργαζόμενου σε μία εργασιακή πραγματικότητα με αρμοδιότητες πλήρως 

προσαρμοσμένες στο προσοντολόγιο του και με βασικό στόχο την μέγιστη παραγωγικότητα και 

ευχαρίστησή του(Guleria,2020). Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις 

χαρακτηριστικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού μιας επιχείρησης στην σύγχρονη εποχή της τηλεργασιακής πραγματικότητας. 

 

 

 

 

3.2 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 Όπως τονίστηκε προηγουμένως, η πανδημία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία 

της προσέλκυσης και επιλογής των υποψηφίων από τις επιχειρήσεις. Η ραγδαία τεχνολογική 

ανάπτυξη είχε βάλει εδώ και αρκετά χρόνια στο παιχνίδι της αξιολόγησης ενός υποψηφίου και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως η πανδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες. Πλέον τα τμήματα 

της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων επιχειρήσεων διεξάγουν τις συνεντεύξεις 

με τους εκάστοτε υποψηφίους μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως το Zoom, το Skype, το 

Microsoft Teams ή και το Viber(Sutherland et al., 2020). Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί 

μία μέθοδο αξιολόγησης , η οποία μπορεί να πει κάποιος πως έχει πλεονεκτήματα αλλά μπορεί 

να κρύβει και παγίδες. 

Αρχικά , στην κορυφή της πυραμίδας των πλεονεκτημάτων της εν λόγω διαδικασίας μπορούμε 

να ανάγουμε το ζήτημα της υγειονομικής ασφάλειας των εκατέρωθεν πλευρών , οι οποίες 

αποφεύγοντας (τουλάχιστον σε πρώτη φάση) την δια ζώσης επαφή μπορούν να μην ανησυχούν 

για ενδεχόμενη έκθεσή τους σε οποιαδήποτε νόσο. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μια 

ψηφιακή συνέντευξη μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές: 
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• Σύγχρονη: Ο υπάλληλος του ανθρώπινου δυναμικού και ο υποψήφιος έρχονται 

σε απευθείας επικοινωνία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας. 

• Ασύγχρονη: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνέντευξη πραγματοποιείται μέσω 

ενός chat box , τις απαντήσεις του οποίου επεξεργάζεται και δίνει ένας 

αλγόριθμος. 

• Ασύγχρονη(2η περίπτωση): Η δεύτερη αυτή περίπτωση ασύγχρονης συνέντευξης 

πραγματοποιείται μέσω βιντεοσκοπημένων απαντήσεων του υποψηφίου και τις 

οποίες θα αναλύσει ένας υπάλληλος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της 

εκάστοτε εταιρείας (πιο συγκεκριμένα ένας recruiter) σε μεταγενέστερο χρόνο.  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις μορφές ψηφιακής συνέντευξης, ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής 

της διαδικασίας εντοπίζεται στην δυνατότητα που δίνεται στον εκάστοτε υποψήφιο να 

προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα την παρουσίαση των δεξιοτήτων του αλλά και του 

γενικότερου υποβάθρου που αναφέρει στο βιογραφικό του , ενώ από την πλευρά του δυνητικού 

εργοδότη υπάρχει η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής αξιολόγησης για την επιλογή των 

υποψηφίων που θα συνεχίσουν στο επόμενο βήμα επιλογής. Αυτή η αποτελεσματικότερη 

αξιολόγηση έχει τη βάση της στην χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογικών μέσων όπως η big 

data analysis(Angrave et al.,2016), μέσω της οποίας αξιολογούνται και αναλύονται μαζικά 

δεδομένα των διαφόρων βιογραφικών των δυνητικών υποψηφίων. Η χρήση ενός τέτοιου μέσου 

σε συνδυασμό με τα τυποποιημένα και συγκεκριμένα ερωτήματα , τα οποία βασίζονται στη 

συνέπεια και την αντικειμενικότητα, αλλά και η ευελιξία που παρέχεται στα εκάστοτε τμήματα 

του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε πλήθος τομέων (εξοικονόμηση χρόνου, 

λιγότερα οικονομικά έξοδα κλπ.) αναδεικνύουν τον βαρύνοντα ρόλο που μπορεί να παίξει η 

ψηφιακή συνέντευξη στη σύγχρονη εποχή.  

 

Όμως η ψηφιακή συνέντευξη παρά τον καινοτομικό και αποτελεσματικό της χαρακτήρα στους 

παραπάνω τομείς που προηγήθηκαν, εμπνέει και έναν αντίλογο αναφορικά με κάποια σοβαρά 

μειονεκτήματα που ενδέχεται να ανακύψουν διαμέσου της εφαρμογής της και τα οποία 

αφορούν τα εξής ζητήματα: 

• Η πραγματοποίηση ψηφιακής συνέντευξης για υποψήφιους που αφορούν senior 

θέσεις: Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

εκφράζουν ενδοιασμούς σχετικά με το αν είναι η ψηφιακή συνέντευξη η ενδεδειγμένη 

πρακτική προσέγγισης για έναν υποψήφιο, ο οποίος προορίζεται για θέση senior, η 

οποία απαιτεί συνήθως ιδιαίτερα soft skills, τα οποία δεν δύνανται να αξιολογηθούν 

επαρκώς μέσω της ψηφιακής συνέντευξης. Επίσης στην εν λόγω περίπτωση ελλοχεύει ο 

κίνδυνος ο εκάστοτε υποψήφιος για μια θέση τέτοιων απαιτήσεων να θεωρήσει ως 

αδιαφορία από την πλευρά της εταιρείας την επιλογή διεξαγωγής ψηφιακής 

συνέντευξης ως πρώτη γνωριμία και να στραφεί σε εταιρείες , οι οποίες θα διατηρήσουν 

την κλασσική μέθοδο της δια ζώσης συνέντευξης για μία θέση εργασίας αυξημένων 

απαιτήσεων , όπως μια θέση senior. 
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• Ο φόβος της προκατάληψης από το προσωπικό της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: 

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι ο άνθρωπος έχει στη φύση του , έστω και καλά κρυμμένα 

στα άδυτα της προσωπικότητας του καθενός , κάποια στοιχεία προκατάληψης για 

διάφορα ζητήματα. Αυτός ο φόβος για εμφάνιση στοιχείων προκατάληψης που 

ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο μέλος του τμήματος διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, αποτελεί ένα δυνητικό μειονέκτημα της 

ψηφιακής συνέντευξης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ποικίλοι παράγοντες που μπορεί 

να λάβει υπόψιν ο εκάστοτε εργαζόμενος όπως για παράδειγμα η ενδυμασία του 

υποψήφιου την ώρα της βιντεοσκόπησης των απαντήσεων, ο τρόπος ομιλίας και οι 

μορφασμοί ενός υποψηφίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γενικότερη εξωτερική 

εμφάνιση ενός υποψηφίου αλλά και κάποιες φορές και το background στο οποίο 

βιντεοσκοπεί ο υποψήφιος τις απαντήσεις του, μπορούν να επηρεάσουν την κρίση των 

recruiters(Glich & Sieweke,2021). Για αυτό και οι recruiters οφείλουν να εκπαιδεύονται 

συστηματικά και εν τέλει να αξιολογούν και να επιλέγουν τους δυνητικούς υποψηφίους 

μόνο με βάση την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για τα προσόντα 

που απαιτεί η εκάστοτε θέση εργασίας. 

• Η ηθική πλευρά της επιλογής υποψηφίων με τη βοήθεια αλγορίθμων: Όπως τονίστηκε 

προηγουμένως, κατά την ψηφιακή συνέντευξη τα στοιχεία που παραθέτουν οι δυνητικοί 

υποψήφιοι αναλύονται μαζικά με τη βοήθεια αλγορίθμων και αυτό έχει ως συνέπεια να 

γίνονται αυτοματοποιημένες επιλογές και να απουσιάζει τις περισσότερες φορές ο 

ανθρώπινος παράγοντας. Εδώ λοιπόν πολλοί αμφισβητούν και δεν δέχονται το γεγονός 

ότι ένα σύστημα πληροφορικής πρέπει να αποφασίζει για το μέλλον ενός 

υποψηφίου(Tiwari et al.,2021). Παρά το γεγονός πως οι υπέρμαχοι της ψηφιακής 

συνέντευξης θεωρούν πως οι επιλογές των κατάλληλων υποψηφίων μέσω αλγορίθμων 

συμβάλουν στην εξάλειψη των διακρίσεων (πχ. Εμφάνιση) , μπορούν να παραβλέψουν 

δεξιότητες κοινωνικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα και αυτό συμβαίνει διότι 

απουσιάζει η άμεση επικοινωνία και η μεγαλύτερη αποσαφήνιση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των εκάστοτε υποψηφίων. 

Πέραν της παραπάνω ανάλυσης αναφορικά με τα υπέρ και τα κατά της μεθόδου της ψηφιακής 

συνέντευξης, το μόνο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως σίγουρο είναι το γεγονός ότι αυτή η 

μέθοδος αξιολόγησης δυνητικών υποψηφίων ήρθε για να μείνει και δεν αποτελεί ένα 

ευκαιριακό «πυροτέχνημα» προσωρινού χαρακτήρα, που αναπτύχθηκε μόνο και μόνο για να 

αντιμετωπιστεί η νέα πραγματικότητα της πανδημίας. 

3.3 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

Η πανδημία, ειδικά το πρώτο διάστημα των lockdowns, κατέστησε σε πολλές περιπτώσεις 

αναγκαστική την εξ αποστάσεως εργασία και πλήθος εργαζόμενων και επιχειρήσεων βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα και όφειλαν να προσαρμοστούν άμεσα. Μεγάλος 

αριθμός εργαζόμενων αναγκάστηκαν να δουλεύουν από το σπίτι τους και πολλές επιχειρήσεις 

επεδίωξαν να εφοδιάσουν το προσωπικό τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να 

υπάρξει μία όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην νέα εποχή που επέφερε η Covid-19 στον 

εργασιακό κόσμο. Η άμεση ανάγκη ενός αποτελεσματικού ψηφιακού μετασχηματισμού φέρνει 
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αντιμέτωπα τα τμήματα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων 

επιχειρήσεων με νέες προκλήσεις , οι οποίες αφορούν νέα ζητήματα όπως: 

• Τηλεργασία με παιδιά στο σπίτι: Ένα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο ανακύπτει και 

αποτελεί μία πρόκληση με την οποία ήρθε αντιμέτωπο το τμήμα του ανθρώπινου 

δυναμικού πολλών σύγχρονων επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας και πολύ 

πιθανόν θα συνεχίσει να έρχεται αντιμέτωπο και σε βάθος χρόνου, είναι η εξ 

αποστάσεως εργασία για εργαζόμενους που έχουν παιδιά στο σπίτι(Anderson & 

Kelliher,2020). Πολλοί εργαζόμενοι με οικογένειες, ιδίως κατά την περίοδο των 

lockdowns, αναγκάστηκαν να απασχοληθούν από το σπίτι τους και αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες ανταπόκρισης και συγκέντρωσης στην εργασία τους, διότι δεν μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ένα ήσυχο περιβάλλον για να διεξάγουν την εργασία τους και να 

διαχωρίσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή τους, ειδικά αν το σπίτι τους 

δεν είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο με απομονωμένους χώρους(Craig & Churchill,2021). Σε 

αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι έγιναν αποδέκτες συμπεριφορών αυταρχικών , με 

συνθήκες αυστηρού ελέγχου και δημιουργίας κλίματος άγχους και έντονης πίεσης. 

Επιπλέον οι προϊστάμενοι πολλές φορές υποτιμούσαν την διαδικασία της τηλεργασίας, 

παρομοιάζοντάς την με μία διαδικασία μη συγκρίσιμη με την δια ζώσης εργασία και 

υποτιμώντας και τις ικανότητες των υφισταμένων τους ως προς την ανταπόκριση τους 

στη νέα αυτή πραγματικότητα. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση , τα αρμόδια τμήματα των επιχειρήσεων αναφορικά με 

την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού οφείλουν να προχωρήσουν σε ενέργειες , οι 

οποίες θα μπορέσουν να διαφοροποιήσουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί και να 

στηρίξουν τους εργαζόμενους με απώτερο σκοπό την καλύτερη προσαρμογή τους και 

την μεγαλύτερη παραγωγικότητα(Delfino & van der Kolk,2021). Σε αυτές τις ενέργειες 

μπορούν να συμπεριλαμβάνονται:  

1. Η διενέργεια εκπαιδευτικών διαδικασιών με έμφαση στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων σχετικά με την εξοικείωση των εργαζομένων με την τηλεργασία και 

κυρίως των προϊσταμένων των εκάστοτε τμημάτων , οι οποίοι θα πρέπει να 

εντρυφήσουν στις νέες μεθόδους διοίκησης του προσωπικού τους στην εποχή 

της εξ αποστάσεως εργασίας. 

2. Η επαναξιολόγηση των στόχων και των κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης των 

εκάστοτε εργαζομένων , προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη προσαρμογή στις 

νέες συνθήκες απασχόλησης. 

3. Η καθοδήγηση των διευθυντών προκειμένου να υπάρχει εξατομικευμένη 

μεταχείριση των υφισταμένων τους, να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες 

του καθενός και έτσι θα υπάρχει αυτονομία και συνεχές feedback. 

4. Η κινητοποίηση των διευθυντών προκειμένου να υπάρχει συνεχόμενη 

επικοινωνία με τους εργαζόμενους της ομάδας τους σε συνδυασμό με 

προγραμματισμό ομαδικών συναντήσεων που θα διατηρούν την ενεργητικότητα 

στην συνεργασία της ομάδας. 
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5. Παροχή συνεχούς και επίσημης πληροφόρησης στους εργαζόμενους αναφορικά 

με την πρόοδο των εργασιών, της στοχοθεσίας και της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης , προκειμένου να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση μεταξύ των 

εργαζομένων. 

6. Δικαίωμα στην αποσύνδεση του εργαζόμενου από το σύστημα μόλις 

ολοκληρωθεί το ωράριο της εργασίας του και καλύτερη διαχείριση και τήρηση 

των ωραρίων της εργασίας, προκειμένου να αποφεύγεται υπέρβασή 

τους(Chawla et al., 2020). 

 

• Ζητήματα τεχνολογικής φύσεως και ψηφιακός μετασχηματισμός: Η νέα 

πραγματικότητα της πανδημίας και η εφαρμογή της τηλεργασίας, βασίστηκε στην 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων των οποίων μάς παρέχει και όλα αυτά 

κάνουν την ανάγκη της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας πιο 

έντονη από ποτέ(Gigauri,2020). Οι επιχειρήσεις προσπάθησαν σε ορισμένο βαθμό να 

υποστηρίξουν τεχνολογικά τους εργαζόμενους τους μέσω παροχής τεχνολογικού 

εξοπλισμού, όμως αυτό δεν επετεύχθη στον ύψιστο βαθμό. Η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή παροχών τεχνολογικού εξοπλισμού προς 

τους εκάστοτε εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω τηλεργασίας και αυτές 

περιλαμβάνουν παροχή φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχές δωρεάν ίντερνετ 

αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εκάστοτε 

επιχείρησης για οδηγίες τεχνικής φύσεως στους εργαζόμενους. Η παροχή κατάλληλου 

τεχνολογικού εξοπλισμού και η ορθή και εμπεριστατωμένη κατατόπιση αναφορικά με 

την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εργασίας προσδίδουν μεγαλύτερη σιγουριά και άνεση 

στους εργαζόμενους προκειμένου να αποφύγουν την αβεβαιότητα που ενδεχομένως θα 

αντιμετωπίσουν. 

• Ζητήματα ψυχολογικής φύσεως: Η τηλεργασία και ο απότομος χαρακτήρας με τον 

οποίο εφαρμόστηκε είχαν διαφορετικού τύπου αντίκτυπο στον κάθε εργαζόμενο, με 

πολλούς από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν την 

ψυχολογική τους υγεία. Πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονταν αποξενωμένοι, με το αίσθημα 

της μοναξιάς να κυριαρχεί και να ενισχύεται από το γεγονός ότι αναγκάστηκαν λόγω της 

πανδημίας να εργάζονται μόνοι τους σε ένα απλό δωμάτιο του σπιτιού τους και δίχως 

την καθημερινή κοινωνική τριβή την οποία βίωναν στα γραφεία της επιχείρησης που 

εργάζονται. Αυτή η νέα συνθήκη οφείλει να ενεργοποιήσει την διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού των επιχειρήσεων και να προχωρήσει σε ενέργειες όπως η παροχή 

ψυχολογικής υποστήριξης στους εργαζόμενους αλλά και η ενίσχυση της συνεχούς 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών επιχειρήσεων που εργάζονται εξ αποστάσεως 

προκειμένου να διατηρείται η επικοινωνία και να μην αισθάνονται οι εργαζόμενοι 

αποξενωμένοι και παραμελημένοι (Toscano & Zappala,2020).  Η ψυχολογία των 

εργαζομένων είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που απαρτίζουν μία επιχείρηση 

καθώς η παραγωγικότητά τους εξαρτάται άμεσα από την διάθεση και το κίνητρο που 

έχουν. Οι άνθρωποι που απασχολούνται εξ αποστάσεως έχουν την ανάγκη να 

υποστηριχθούν ψυχολογικά σε θέματα κοινωνικής και οικογενειακής φύσεως , ούτως 



50 
 

ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν απέναντι σε αυτή την πρωτόγνωρη και δύσκολη 

πραγματικότητα , που τόσο απότομα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Ακριβώς για τους 

παραπάνω λόγους , η πρόκληση για τα τμήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

των επιχειρήσεων αναφορικά με την διατήρηση της καλής ψυχολογίας και της ηρεμίας 

των εργαζομένων τους , είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης αλλά και για την διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητάς της(Birimoglu-Okuyan & Begen,2022). 

 

3.4 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εργασίας επέφερε μια σειρά προκλήσεων για τους εργαζόμενους 

αλλά και τα τμήματα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, όμως πέραν 

αυτού μέσα από την εφαρμογή της διαφαίνονται ορισμένες θετικές προοπτικές. Αρχικά πρέπει 

να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η εφαρμογή της τηλεργασίας και ο άμεσος τρόπος με τον 

οποίο αυτή επιβλήθηκε στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, δημιούργησε μια πιο γρήγορη μετάβαση 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων (Lee,2021). 

Οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης των στελεχών τους 

στις νέες μεθόδους και στα νέα μέσα με τα οποία διεξάγεται η εργασία εξ αποστάσεως και 

αναβάθμισαν την εξοικείωση των εργαζομένων τους με την τεχνολογία και τη χρήση του 

διαδικτύου. Επιπροσθέτως η εξ αποστάσεως εργασία δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 

μειώσουν κόστη και γενικότερα έξοδα λειτουργικού χαρακτήρα, όπως οι εγκαταστάσεις και τα 

έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού τους, με συνέπεια να εξοικονομούνται χρήματα που 

μπορούν να διοχετευθούν σε πιο χρήσιμες και ωφέλιμες επενδύσεις(e-learning προγράμματα 

εκπαίδευσης, τεχνολογικός εξοπλισμός). 

Η εξ αποστάσεως απασχόληση δημιουργεί μια αισιόδοξη προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων των τμημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, διότι 

προσαρμόζονται και εκπαιδεύονται να μελετούν και να αξιολογούν σε μεγαλύτερο βάθος σε 

σύγκριση με το παρελθόν το ψυχολογικό υπόβαθρο και τις ανάγκες που εκδηλώνουν οι 

εργαζόμενοι προκειμένου να είναι περισσότερο χαρούμενοι και ευδιάθετοι και συνάμα 

παραγωγικοί στην εξ αποστάσεως απασχόλησή τους. Επίσης η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού εμπλουτίζεται με τεχνογνωσία αναφορικά με τη διαχείριση των διαδικτυακών 

εφαρμογών , οι οποίες διευκολύνουν και καθιστούν αμεσότερη την επικοινωνία μεταξύ του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται από το σπίτι και αυτή η διατήρηση της επικοινωνίας 

αποσοβεί την εμφάνιση ζητημάτων ψυχολογικής κατάπτωσης(Lee,2020), όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως. 

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους μέσα από την απασχόλησή τους με τη 

μέθοδο της τηλεργασίας πέραν της αβεβαιότητας και της έκπληξης που βίωσαν, αναγνώρισαν 

και τις προοπτικές που εμπίπτουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου απασχόλησης. 

Πρωτίστως, είναι σαφές ότι μία επιχείρηση παρέχει υγειονομική ασφάλεια στον εργαζόμενο της 

μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας, ενώ ταυτόχρονα η εργασία από το σπίτι εξυπηρετεί το 

πορτοφόλι του εργαζόμενου, διότι αποφεύγει τα έξοδα της καθημερινής μετακίνησης στον 
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χώρο εργασίας του. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι δίχως εξοικείωση με τα σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα, έχουν την δυνατότητα μέσω δυνητικών e-learning  προγραμμάτων 

διεξαγόμενων από το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού να αναπτύξουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους σχετικά με τη χρήση αυτών των νέων μέσων(Lateef,2020). Σε συνδυασμό με 

τα παραπάνω ο εργαζόμενος που δουλεύει από το σπίτι του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει 

περισσότερο χρόνο με την οικογένεια του, να διαχειριστεί ενδεχομένως καλύτερα το χρόνο του 

και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συγκέντρωση αναφορικά με την αποδοτικότητα στην εργασία 

του. 

Τέλος ένα αξιοσημείωτο γεγονός εντοπίζεται στο ότι με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εργασίας 

πλήθος νέων δυνητικών υποψηφίων εργαζόμενων με προσόντα υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι 

επιθυμούν μικρότερη εξάρτηση από το εργασιακό τους καθεστώς, ενδεχομένως να έχουν την 

ευκαιρία να εργαστούν εξ αποστάσεως ως εξωτερικοί συνεργάτες σε παραπάνω από μία 

εταιρείες , με αποκλειστικό γνώμονα τις καλύτερες χρηματικές απολαβές. Εν κατακλείδι, η 

σημασία του τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση αυξάνεται 

ακόμη περισσότερο με τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που γεννώνται σε αυτή τη νέα εποχή της 

τηλεργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
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4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: CASE STUDY ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (DIXONS 

SOUTH EAST EUROPE) 

4.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η εταιρεία που επιλέγεται ως case study είναι η Κωτσόβολος, με την ιστορία της συγκεκριμένης 

εταιρείας να ξεκινάει το 1950, όταν ο Παναγιώτης Κωτσόβολος άνοιξε ένα μικρό μαγαζί στην 

οδό Αριστείδου στο κέντρο της Αθήνας , όπου δραστηριοποιήθηκε στην πώληση ηλεκτρικών 

συσκευών όπως ραδιόφωνα και κουζίνες, τα οποία θεωρούντο βασικές συσκευές για τα 

ελληνικά νοικοκυριά στην περίοδο εξηλεκτρισμού της χώρας. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 

του 1960 και του 1970 τα καταστήματα του Κωτσόβολου αποτελούν κορυφαία επιλογή για τους 

Έλληνες καταναλωτές με έμφαση στην ποικιλία, στην άψογη εξυπηρέτηση, στην ποιότητα, στις 

χαμηλές τιμές και στις μεγάλες ευκολίες πληρωμής.  

Mε τον ερχομό της δεκαετίας του 1980 ο Κωτσόβολος αναδείχθηκε στις κορυφαίες 10 εταιρείες 

του κλάδου και το 1989 έφτασε να μετράει 5 καταστήματα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στη Νέα 

Ιωνία, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στην Καλλιθέα. Το σλόγκαν της επιχείρησης «όλα χωρίς 

λεφτά» παρέμεινε ένα από τα πιο διαδεδομένα σλόγκαν στην ελληνική αγορά και την επόμενη 

δεκαετία , αυτή του 1990, όπου η εταιρεία εξαγοράζεται από την Φουρλής Trade AEBE και 

αναπτύσσεται ραγδαία φτάνοντας τα 25 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στο τέλος της 

δεκαετίας του 1990 και πιο συγκεκριμένα το 1998 η Κωτσόβολος εξαγόρασε την ιστορική 

αλυσίδα Ράδιο Αθήναι και το 1999 η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. εισήχθη στην παράλληλα αγορά του 

χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Με τον ερχομό της νέας χιλιετίας η εταιρεία επεκτείνεται και εκτός συνόρων μέσω της 

στρατηγικής της συνεργασίας με τον κορυφαίο βρετανικό όμιλο της Dixons. Ο Κωτσόβολος 

πλέον απέκτησε προβάδισμα σε σύγκριση με τον εσωτερικό ανταγωνισμό και βρέθηκε στην 

πρώτη θέση των αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα. Το έτος 2005 

εξαγοράζεται πλήρως από τον όμιλο της Dixons, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο 1300 φυσικών 

καταστημάτων καθώς και ηλεκτρονικά καταστήματα , με 40.000 εργαζόμενους σε 28 

ευρωπαϊκές χώρες. Διευρύνοντας τις υπηρεσίες της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

δικτύου της σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα η Κωτσόβολος είναι ταυτόσημη πλέον με την 

ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, την καινοτομία, την τεχνολογία και την άριστη 

εξυπηρέτηση. Παράλληλα με την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, η εταιρεία εισάγεται στο 

πεδίο της ηλεκτρονικής αγοράς με online καταστήματα και ταυτόχρονη περαιτέρω επέκταση 

των φυσικών της καταστημάτων.  

Με την είσοδο της νέας δεκαετίας του 2010 η Κωτσόβολος συνεχίζει να επενδύει στην βελτίωση 

των υπηρεσιών της προκειμένου να αναβαθμίσει τα σημεία πώλησης, την βελτίωση του δικτύου 

και την ισχυροποίηση της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας. Η Κωτσόβολος συνεχίζει να 

στοχεύει στην καινοτομία, με βασικό στόχο την συνεχή και αποτελεσματική ανταπόκριση της 

απέναντι στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Απόγειο αυτής της στρατηγικής αποτέλεσε 

η εφαρμογή των νέων υπηρεσιών υποστήριξης Support 360°. Επιπλέον η Κωτσόβολος εισάγει 
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στην ελληνική αγορά τα καινοτόμα προϊόντα όπως η SMART TV. Φθάνοντας στο σήμερα , το 

2022 η εταιρεία Κωτσόβολος αποτελεί την Νο1 αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών πανελλαδικώς με ένα εξαιρετικό δίκτυο κάλυψης 92 καταστημάτων και 

πλήθος ευχαριστημένων πελατών. 

 

4.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

Το βασικό όραμα της εταιρείας Κωτσόβολος έγκειται στην πρόθεσή της να καταστεί με διαφορά 

η πιο αποτελεσματική εταιρεία λιανικής πώλησης στη χώρα και με βασικό γνώμονα την 

έμπρακτη βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων παντού και διαρκώς. Οι αξίες οι οποίες 

πρεσβεύει η εταιρεία και οι οποίες αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της είναι οι εξής: 

• Πάθος για τους πελάτες: “Νοιαζόμαστε για τον πελάτη. Ακούμε ενεργητικά τα θέλω του, 

καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του και βρίσκουμε πάντα τη λύση, ακόμα και εκεί που ‘’δεν 

υπάρχει’’.” 

• Υπευθυνότητα: “To “παίρνουμε πάνω μας” και βγαίνουμε από το comfort zone του 

ρόλου μας, αν κάτι τέτοιο απαιτείται, λειτουργώντας πάντα υποστηρικτικά και ομαδικά!” 

• Λειτουργική αριστεία: “Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, γι’ αυτό φροντίζουμε να μην τον 

σπαταλάμε. Θέτουμε προτεραιότητες και παίρνουμε γρήγορες αλλά αποτελεσματικές 

αποφάσεις.” 

• Ομαδικότητα: “Βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα 

και ενθαρρύνουμε τις νέες απόψεις.” 

• Καινοτομία: “Όσο πιο τολμηροί, τόσο πιο δημιουργικοί. Δε σταματάμε ποτέ να 

αναζητούμε ιδέες για νέες ευκαιρίες. Προτείνουμε αυτό που πιστεύουμε πως θα μας 

οδηγήσει μπροστά” 

• Ακεραιότητα: “Λειτουργούμε πάντα με διαφάνεια και κάνουμε το σωστό χωρίς κανέναν 

συμβιβασμό. Είμαστε πάντα ειλικρινείς με όλους και για όλα.” 

Επιπλέον , πέρα των παραπάνω αναφορών αξίζει να σημειωθεί η αλυσίδα δράσεων της 

εταιρείας και με παραμέτρους όπως η ψυχαγωγία των εργαζόμενων, η προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και για το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Πρόγραμμα Better me better team: Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία 

της εταιρείας , προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζόμενους να είναι υγιείς, να 

εκφράζουν τις σκέψεις τους και να μπορούν να εξελιχθούν. Περιλαμβάνει ενέργειες 

όπως ειδική συμβουλευτική γραμμή για εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, 

“Healthy breakfast days” με παροχή υγιεινών πρωινών γευμάτων, προγράμματα 

υποστήριξης ολιγομελών τμημάτων για την παροχή συμβουλών με απώτερο στόχο την 

προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη και τέλος ύπαρξη ομάδων άθλησης αλλά γραμμής 

ψυχολογικής υποστήριξης. 
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2. Πράττειν: Η συγκεκριμένη στρατηγική της Κωτσόβολος στοχεύει στην ανάδειξη της 

φιλοσοφίας για μία καλύτερη ζωή στο σύνολο της κοινωνίας και συνοδεύεται από 

ποικίλης μορφής δράσεις όπως η απλή χρηματοδότηση ενός ιδρύματος έως την 

μεγαλύτερη δράση εθελοντισμού της εταιρείας την «Ημέρα Καλής Πράξης», όπου μία 

Κυριακή κάθε έτους οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 

βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η 

εταιρεία συνεργάζεται σταθερά με 4 ΜΚΟ , οι οποίοι αποτελούν και τους βασικούς της 

κοινωνικούς εταίρους και αυτές είναι οι εξής: α)«Το Χαμόγελο του Παιδιού», β) «Make 

a Wish/Κάνε μια ευχή Ελλάδος», γ)Η Κιβωτός του Κόσμου και δ)Η ΕΛΕΠΑΠ. 

3. Τεχνολογία χωρίς εμπόδια: Η συγκεκριμένη δράση της Κωτσόβολος στοχεύει στην 

στήριξη των ατόμων με αναπηρίες και στην εξασφάλιση μιας όσο το δυνατόν καλύτερης 

καθημερινότητας για αυτά , μέσω της παροχής συσκευών και άλλων χαρακτηριστικών 

αναγκαίων για την μεγαλύτερη διευκόλυνσή τους στην καθημερινή τους ζωή. Αφορμή 

για την εν λόγω δράση στάθηκε η μέρα εθελοντισμού στην ΕΛΕΠΑΠ (αναφέρεται 

παραπάνω),όπου με εφαλτήριο τον διαγωνισμό  «Better Life Challenge», που 

ανακοινώθηκε στο SingularityU Greece Summit 2019 και έλαβε χώρα από τον Νοέμβριο 

2019 έως τον Μάρτιο 2020, η εταιρεία απευθύνθηκε στον κόσμο που καινοτομεί με την 

τεχνολογία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του 1ου hackathlon στην Ελλάδα 

για τεχνολογικές λύσεις αναφορικά με τη βελτίωση της ζωής ανάπηρων ατόμων. 

Μετρήθηκαν 140 συμμετοχές, όπου οι 40 προκρίθηκαν, οι 10 καλύτερες 

παρουσιάστηκαν ζωντανά, ενώ οι 3 πρώτες κατάφεραν να διακριθούν. Αντίστοιχα , στο 

SingularityU Greece Summit 2020, η εταιρεία προχώρησε σε μία ακόμη καινοτομία, 

ανακοινώνοντας τη χορηγία της προς τον αρχιτέκτονα, Δημήτρη Πετρωτό, ώστε να 

εξελίξει μία νέα γενιά αμαξιδίου Laddroller. Τέλος αξίζει να αναφερθεί, το εν λόγω 

συνέδριο αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία με αντικείμενο τις καινοτόμες και 

εκθετικές τεχνολογίες/ιδέες που αποτελούν την ευκαιρία για ανάπτυξη και ευημερία.  

4. Δράσεις για το περιβάλλον: Επιδεικνύοντας σεβασμό και ευσυνειδησία απέναντι στα 

ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, η εταιρεία Κωτσόβολος μέσω των καταστημάτων 

της παρέχει ένα δίκτυο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών και μαζί με τους πελάτες 

της έχει κατορθώσει να ανακυκλώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο συσκευές από το 2008 

έως σήμερα και συνεχίζει. Παράλληλα προβαίνει στη συνεχή ενθάρρυνση των 

εργαζομένων της να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα από την 

ανακύκλωση πλαστικών , χαρτιού και αλουμινίου είτε εντός των καταστημάτων είτε 

εντός των γραφείων της επιχείρησης. 
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4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

4.3.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης διαδικτυακού ερωτηματολογίου(βλ. 

Παράρτημα) , το οποίο προωθήθηκε σε ένα συγκεκριμένο δείγμα εργαζόμενων με απώτερο 

σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στην εν 

λόγω εταιρεία και της συμμετοχής του τμήματος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην 

ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Το ερωτηματολόγιο το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από 19 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 18 ήταν ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών με δυνατότητα μιας επιλογής , ενώ η τελευταία και 19η ερώτηση 

αποτελούσε ερώτηση ανάπτυξης με σκοπό ο ερωτώμενος να προσθέσει με βάση την προσωπική 

του εκτίμηση, ενδεχόμενες συμβουλές για περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που δύναται να 

παρέχει το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στους εργαζόμενους κατά 

τη διάρκεια της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας(τηλεργασία), λαμβάνοντας υπόψιν τις 

απαιτήσεις αλλά και τις νέες συνθήκες που προκύπτουν. 

 

4.3.2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Αρχικά, λόγω της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων(GDPR) δεν κατέστη 

δυνατόν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία για τον αριθμό εργαζόμενων που 

απασχολήθηκαν μέσω εξ αποστάσεως εργασίας από την έναρξη της πανδημίας (Μάρτιος 2020) 

έως και σήμερα. Συνεπώς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δυνητικά ότι στην εν λόγω εταιρεία 

εργάστηκε εξ αποστάσεως ένας αριθμός (κατά προσέγγιση) 280-350 εργαζόμενων, δίχως όμως 

αυτός ο αριθμός να είναι ακριβής, όπως επισημαίνεται και παραπάνω. Το ερωτηματολόγιο μας 

απαντήθηκε από 185 εργαζόμενους σε χρονικό διάστημα που ξεκίνησε στις 16/02/2022 και 

ολοκληρώθηκε στις 08/05/2022. Το συνολικό δείγμα αποτελείται από εργαζόμενους της 

εταιρείας , οι οποίοι στην πλειοψηφία τους (ανεξαρτήτως θέσεως) απασχολούνται στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας και στο κεντρικό call center της, ενώ στο δείγμα έχουν απαντήσει και 30 

εργαζόμενοι με θέσεις σε καταστήματα λιανικής της εταιρείας , οι οποίοι κλήθηκαν να 

εργαστούν από το σπίτι για κάποιο διάστημα μέσα σε αυτά τα δύο έτη πανδημίας. 
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4.4  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναλύσεις της κάθε ερώτησης του ερωτηματολογίου καθώς και 

οι συσχετίσεις τους για την ανάδειξη ολοκληρωμένων συμπερασμάτων στο υπό εξέταση 

αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής. 

* Το αν η συσχέτιση είναι αρνητική ή θετική ορίζεται από το πρόσημο της τιμής Pearson 

Correlation  

Αναλυτικότερα: 

1. ΦΥΛΟ 

 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 111 γυναίκες (60% των απαντήσεων) και 74 άνδρες (40% των 

απαντήσεων). Από την ανάλυση συσχετίσεων προκύπτει ότι το φύλο δεν επηρεάζει τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς όλες οι τιμές του δείκτη Pearson είναι 

μεγαλύτερες του 0.05. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι της εταιρείας απαντώντας στις ερωτήσεις που 

τους δόθηκαν για την τηλεργασία δεν επηρεάστηκαν από το φύλο στο οποίο ανήκουν 

αναφορικά με τις απαντήσεις που υπέβαλαν. 
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2. ΗΛΙΚΙΑ 

 

Στο δείγμα μας 121 άτομα ανήκαν στην ηλικία 26-35 (65,4% των απαντήσεων), 43 άτομα στην 

ηλικία των 18-25(23,2% των απαντήσεων), 14 άτομα στην ηλικία 36-45(7,6% των απαντήσεων), 

4 άτομα στην ηλικία των 46-55(2,2% των απαντήσεων) και 3 άτομα στην ηλικία των 56 και πάνω 

(1,6% των απαντήσεων). 

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης που καταγράφονται παρακάτω, η ηλικία των 

εργαζόμενων επηρέασε τις απαντήσεις τους στις εξής ερωτήσεις: 

• Στην ερώτηση 8 που αφορά το πώς θα χαρακτήριζαν την δουλειά από το σπίτι, διότι η 

τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,035. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η 

συσχέτιση είναι θετική λόγω του ότι υπάρχει θετικό πρόσημο στην τιμή Pearson 

Correlation(0,134) και ο παράγοντας της ηλικίας επηρεάζει θετικά τις απαντήσεις. 

• Στην ερώτηση 10 που αφορά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τηλεργασίας, διότι η τιμή 

p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,033. Η συσχέτιση σε αυτή την περίπτωση είναι 

αρνητική λόγω του ότι η τιμή συσχέτισης έχει αρνητικό πρόσημο(-0,135) και ο 

παράγοντας ηλικία επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τις απαντήσεις που αφορούν το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τηλεργασίας. 

• Στην ερώτηση 11 που αφορά το μεγαλύτερο μειονέκτημα της τηλεργασίας, διότι η τιμή 

p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,001. Σε αυτή την ερώτηση η συσχέτιση είναι 

επίσης αρνητική διότι και πάλι η τιμή Pearson Correlation είναι με αρνητικό πρόσημο(-

0,224) και ο παράγοντας της ηλικίας επηρεάζει αρνητικά τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων. 

• Στην ερώτηση 12 που αφορά το πόσο έλειψε στους εργαζόμενους η δια ζώσης εργασία, 

διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα <0,001. Σε αυτή την ερώτηση η 

συσχέτιση είναι επίσης αρνητική διότι και πάλι η τιμή συσχέτισης Pearson είναι με 

αρνητικό πρόσημο(-0,268) και ο παράγοντας της ηλικίας επηρεάζει αρνητικά τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων. 

• Στην ερώτηση 14 που αφορά τo ποιο μοντέλο θεωρείται από τους εργαζόμενους ως το 

ιδανικό μοντέλο τηλεργασίας, διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 

0,013. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει θετική συσχέτιση του παράγοντα της 
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ηλικίας με τις απαντήσεις και αυτό συμβαίνει διότι η τιμή Pearson Correlation είναι με 

θετικό πρόσημο(0,164). 

• Στην ερώτηση 19 που αφορά πρόσθετους δυνητικούς τρόπους με τους οποίους η 

επιχείρηση θα μπορούσε να ενισχύσει την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, διότι 

η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,006. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση του παράγοντα της ηλικίας με τις απαντήσεις των 

εργαζόμενων και αυτό συμβαίνει διότι η τιμή Pearson είναι με αρνητικό πρόσημο(-

0,183). 

Πιο αναλυτικά οι πίνακες συσχέτισης των δεδομένων των ερωτήσεων(ανά ερώτηση) με 

ιδιαίτερα χαμηλή τιμή σημαντικότητας: 
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Στο δείγμα μας παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι άγαμοι και πιο 

συγκεκριμένα 167 άτομα (90,3% των απαντήσεων), ενώ τα υπόλοιπα 18 άτομα απαντούν ότι 

είναι παντρεμένοι(15 άτομα), διαζευγμένοι(1 άτομο) και με/χωρίς παιδιά(2 άτομα). Όσον 

αφορά την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων, η συγκεκριμένη μεταβλητή επηρέασε 

μόνο τα αποτελέσματα της ερώτησης 15, η οποία αφορά το πώς μπορεί η διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας να αξιολογήσει με καλύτερο τρόπο την απόδοση ενός 

εργαζόμενου και αυτό αποτυπώνεται μέσω της τιμής p που βρίσκεται κάτω από το 0,05 και πιο 

συγκεκριμένα στο 0,033.  
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Λαμβάνοντας υπόψιν το αρνητικό πρόσημο της τιμής Pearson Correlation που αναγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα(-0,136), συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης 

των εργαζόμενων με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην συγκεκριμένη ερώτηση είναι αρνητική. 

 

 

4. ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Αναφορικά με τα χρόνια που έχουν στην εταιρεία ένα συντριπτικό ποσοστό 162 ατόμων (87,6%) 

δηλώνει ότι είναι από 0-5 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 12,4% των ατόμων μοιράζεται ως εξής: 11 

άτομα 6-10 χρόνια, 5 άτομα 11-16 χρόνια, 5 άτομα 17-22 χρόνια και 2 άτομα 25 και άνω.  

Ειδικότερα, η μεταβλητή των χρόνων που ανήκει ο εργαζόμενος στο έμψυχο δυναμικό της 

εταιρείας επηρέασαν τις απαντήσεις του είναι οι εξής ερωτήσεις: 
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• Στην ερώτηση 8 που αφορά το πώς θα χαρακτήριζαν την τηλεργασία διότι η τιμή p είναι 

κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0.005, ενώ η συσχέτιση των χρόνων που έχουν οι 

εργαζόμενοι στην εταιρεία με τις απαντήσεις που δίνουν στην εν λόγω ερώτηση είναι 

θετική διότι η τιμή συσχέτισης Pearson έχει θετικό πρόσημο(0,189). 

• Στην ερώτηση 12 που αφορά το πόσο έλειψε στους εργαζόμενους η δια ζώσης εργασία 

διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,003, ενώ η συσχέτιση των χρόνων 

που έχουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με τις απαντήσεις που δίνουν στην εν λόγω 

ερώτηση είναι αρνητική διότι η τιμή Pearson Correlation έχει αρνητικό πρόσημο(-0,202). 

• Στην ερώτηση 14 που αφορά το ποιο μοντέλο θεωρείται από τους εργαζόμενους ως το 

ιδανικό μοντέλο τηλεργασίας διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0.031. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει θετική συσχέτιση του παράγοντα της ηλικίας με 

τις απαντήσεις και αυτό συμβαίνει διότι η τιμή συσχέτισης Pearson είναι με θετικό 

πρόσημο(0,138). 

• Στην ερώτηση 16 που αφορά τις αλλαγές που παρατήρησαν οι εργαζόμενοι στον τρόπο 

λειτουργίας της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που εργάστηκαν εξ αποστάσεως, διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και 

συγκεκριμένα 0.01. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει αρνητική συσχέτιση των 

χρόνων των εργαζόμενων στην εταιρεία με τις απαντήσεις και αυτό συμβαίνει διότι η 

τιμή Pearson Correlation είναι με αρνητικό πρόσημο(-0,172). 

• Στην ερώτηση 19 που αφορά πρόσθετους δυνητικούς τρόπους με τους οποίους η 

επιχείρηση θα μπορούσε να ενισχύσει την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, διότι 

η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,028. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση των χρόνων των εργαζόμενων στην εταιρεία με τις 

απαντήσεις των εργαζόμενων και αυτό συμβαίνει διότι η τιμή συσχέτισης Pearson είναι 

με αρνητικό πρόσημο(-0,141). 
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5. ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 

 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα βλέπουμε ότι στις απαντήσεις μας η πλειοψηφία των απαντήσεων 

προέρχεται από 84 εργαζόμενους με θέσεις στην έδρα της εταιρείας (45,4% των απαντήσεων), 

71 εργαζόμενους στο call center της εταιρείας (38,4%) και τέλος 30 εργαζόμενοι από 

καταστήματα (16,2% των απαντήσεων), οι οποίοι κλήθηκαν λόγω πανδημίας να απασχοληθούν 

μέσω τηλεργασίας. 

Με βάση την ανάλυση SPSS με τη συσχέτιση Pearson διαπιστώνουμε ότι το τμήμα εργασίας στο 

οποίο ανήκουν οι εργαζόμενοι επηρέασε μόνο τα αποτελέσματα της ερώτησης 19, η οποία 

αφορά πρόσθετους δυνητικούς τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση θα μπορούσε να 

ενισχύσει την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και 

πιο συγκεκριμένα <0,001. Η συσχέτιση του τμήματος της εταιρείας όπου απασχολούνται οι 

εργαζόμενοι είναι αρνητική και αυτό συμβαίνει διότι έχουμε αρνητικό πρόσημο στην τιμή 

Pearson Correlation(-0,358) και συνεπώς οι απαντήσεις επηρεάζονται αρνητικά. 
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6. ΠΟΤΕ ΚΛΗΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; 

 

Από το δείγμα μας , 117 άτομα(63,2% των απαντήσεων) κλήθηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως 

κατά τη διάρκεια του 1ου Lockdown(Μάρτιος 2020- Μάϊος 2020), 46(24,9% των απαντήσεων) 

στο 2ο Lockdown(Νοέμβριος 2020- Μάϊος 2021) και 22 το φθινόπωρο του 2021(11,9% των 

απαντήσεων).  

Η μεταβλητή που αφορά την περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν 

εξ αποστάσεως επηρέασε τις απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις: 

• Στην ερώτηση 9, η οποία αφορά το πρώτο συναίσθημα που αισθάνθηκαν οι εργαζόμενοι 

όταν έμαθαν ότι θα δουλέψουν εξ αποστάσεως, διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και 

συγκεκριμένα <0,001. Επιπλέον η συσχέτιση του πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως 

απασχόληση με τις απαντήσεις της εν λόγω ερώτησης είναι θετική και αυτό συμβαίνει 

διότι η τιμή της Pearson Correlation είχε θετικό πρόσημο(0,227). 

• Στην ερώτηση 11, η οποία αφορά το μεγαλύτερο μειονέκτημα διότι η τιμή p είναι κάτω 

από 0,05 και συγκεκριμένα 0,022, ενώ η συσχέτιση του πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως 

απασχόληση με τις απαντήσεις της εν λόγω ερώτησης είναι αρνητική και αυτό συμβαίνει 

διότι η τιμή της συσχέτισης Pearson είχε αρνητικό πρόσημο(-0,148). 

• Στην ερώτηση 15, η οποία αφορά τις περιπτώσεις που θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι 

μπορεί η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας να αξιολογήσει 

αποτελεσματικότερα την απόδοση ενός εργαζόμενου, διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 

και συγκεκριμένα 0,022. Επιπλέον η συσχέτιση του πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως 

απασχόληση επηρεάζει θετικά τις απαντήσεις των εργαζόμενων και αυτό συμβαίνει 

διότι η τιμή Pearson Correlation έχει θετικό πρόσημο(0,148). 

• Στην ερώτηση 17, η οποία αφορά τρόπους με τους οποίους η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού υποστήριξε τις νέες συνθήκες εργασίας, διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 

και συγκεκριμένα 0,040. Επιπλέον η συσχέτιση του πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως 

απασχόληση επηρεάζει αρνητικά τις απαντήσεις των εργαζόμενων και αυτό συμβαίνει 

διότι η τιμή συσχέτισης Pearson έχει αρνητικό πρόσημο(-0,129). 

• Στην ερώτηση 18, η οποία αφορά το πόσο ικανοποιητική θα χαρακτήριζαν οι 

εργαζόμενοι την υποστήριξη που έλαβαν από την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 

διότι η τιμή p είναι κάτω από 0,05 και συγκεκριμένα 0,003, ενώ η συσχέτιση του πότε 
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ξεκίνησε η εξ απoστάσεως απασχόληση με τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση 

είναι αρνητική λόγω του ότι η τιμή Pearson Correlation έχει θετικό πρόσημο(-0,205). 
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7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; 

 

Στο δείγμα των απαντήσεων το 35,1% που αντιστοιχεί σε 65 άτομα εργάζονται ως agents στο 

call center της εταιρείας, 29 άτομα (15,7% των απαντήσεων) απασχολούνται στη θέση του 

manager, 26 άτομα (14,1% των απαντήσεων) εργάζονται ως πωλητές σε καταστήματα, 24 άτομα 

(13% των απαντήσεων) εργάζονται ως team leaders και τέλος το υπόλοιπο 30,1%(41 άτομα) 

δηλώνει ότι απασχολείται σε άλλες θέσεις και σε τμήματα όπως IT, Consulting,Marketing, 

BackOffice και άλλα. 

Επιπροσθέτως, η θέση στην οποία απασχολούνται οι εργαζόμενοι δεν επηρέασε τα 

αποτελέσματα της έρευνας, καθώς οι τιμές p που υπολογίστηκαν με την συσχέτιση Pearson ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένες. Σε αυτή την περίπτωση και λόγω του ότι καμία από τις τιμές p δεν είναι 

μικρότερη από το 0,05, συμπεραίνουμε ότι η θέση που κατείχαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία 

δεν επηρέασε τις απαντήσεις τους σε καμία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο. 

 

 

8. ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ; 

 

Το δείγμα μας χαρακτηρίζει στο 41,1% των απαντήσεων(76 άτομα) την εξ αποστάσεως εργασία 

ως αρκετά ικανοποιητική, το 33,5% (62 άτομα) ως μέτρια ικανοποιητική, το 18,9% (35 άτομα) 

ως πολύ ικανοποιητική ενώ τα υπόλοιπα 12 άτομα(6,5% των απαντήσεων) χωρίζονται κατά το 

ήμισυ σε προτίμηση λίγο και ελάχιστα ικανοποιητική. 
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Η απάντηση των εργαζόμενων στη συγκεκριμένη ερώτηση επηρεάζεται από τις μεταβλητές που 

προκύπτουν από τις ερωτήσεις 2 και 4 αναφορικά με το φύλο και τα χρόνια που βρίσκονται στην 

εταιρεία και αυτό αποτυπώνεται στα παρακάτω αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, όπου 

παρατηρείται πως και στις δύο περιπτώσεις οι τιμές p είναι κάτω από το 0,05 και πιο 

συγκεκριμένα για την ηλικία 0,035 ενώ για τα χρόνια στην εταιρεία 0,005. Επιπλέον αξίζει να 

σημειωθεί ότι η συσχέτιση των απαντήσεων της συγκεκριμένης ερώτησης είναι θετική και αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι oi τιμές Pearson Correlation έχουν θετικό πρόσημο τόσο για την 

ηλικία(0,134) όσο και για τα χρόνια των εργαζόμενων στην εταιρεία(0,189). 
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9. ΠΟΙΟ ΥΠΗΡΞΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΤΕ ΟΤΑΝ ΜΑΘΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ 

ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; 

 

Με βάση τις απαντήσεις που λάβαμε 55 άτομα(29,7% των απαντήσεων) αισθάνθηκαν 

αβεβαιότητα όταν δούλεψαν εξ αποστάσεως, 35 άτομα(18,9% των απαντήσεων) αισθάνθηκαν 

ανακούφιση, 29 άτομα(15,7% των απαντήσεων) αισθάνθηκαν έκπληξη, 28 άτομα(15,1% των 

απαντήσεων) αισθάνθηκαν ασφάλεια, 22 άτομα(11,9% των απαντήσεων) αισθάνθηκαν αγωνία 

και τέλος 16 άτομα(8,6% των απαντήσεων) δεν αισθάνθηκαν καμία αλλαγή. 

Η συγκεκριμένη ερώτηση με βάση την στατιστική μας ανάλυση επηρεάζεται μονάχα από την 

μεταβλητή που σχετίζεται με το πότε ξεκίνησε ο εκάστοτε εργαζόμενος να εργάζεται εξ 

αποστάσεως και αυτό στηρίζεται στην τιμή p της σχετιζόμενης μεταβλητής, η οποία είναι 

μικρότερη του 0,05 και πιο συγκεκριμένα <0,001. Τέλος η συσχέτιση των απαντήσεων αυτής της 

ερώτησης με το χρονικό διάστημα που ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι να απασχολούνται εξ 

αποστάσεως είναι θετική λόγω της τιμής Pearson Correlation με θετικό πρόσημο(0,227).  
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10. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

 

Κατά την πλειοψηφία μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τηλεργασίας θεωρείται κατά 50,3% (93 

άτομα) το προνόμιο των λιγότερων μετακινήσεων. Επίσης ποσοστό 25,4%(47 άτομα) εκτιμούν 

την ευελιξία στον χρονοπρογραμματισμό της εργασίας, το 11,9%(22 άτομα) το αίσθημα 

ασφάλειας από μεταδιδόμενες ασθένειες, το 4,9%(9 άτομα)την αύξηση αποδοτικότητας και 

τέλος το υπόλοιπο 7,6%(14 άτομα) μοιράζεται κατά το ήμισυ στον περισσότερο χρόνο με την 

οικογένεια και στην ευελιξία του τρόπου ένδυσης. 

Αναφορικά με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εργασίας παρατηρείται ότι οι 

απαντήσεις των εργαζόμενων επηρεάζονται μόνο από την μεταβλητή της ηλικίας τους και αυτό 

αποτυπώνεται στην τιμή p που είναι μικρότερη από 0,05 και συγκεκριμένα 0,033 , ενώ η 

συσχέτιση της ερώτησης με την ηλικία των εργαζόμενων είναι αρνητική και αυτό αποτυπώνεται 

στην τιμή Pearson Correlation, η οποία φέρει αρνητικό πρόσημο(-0,135). 
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11. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

 

Αναφορικά με το μεγαλύτερο μειονέκτημα, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία του δείγματος και πιο 

συγκεκριμένα το 56,8%(108 άτομα) εστιάζει στην μοναξιά και στην κοινωνική αποξένωση, ενώ 

το 19,5%(36 άτομα) στις περισσότερες ώρες εργασίας και το 16,2%(30 άτομα) στην απώλεια 

συγκέντρωσης. Τέλος το μικρότερο ποσοστό του 7,6%(14 άτομα) θεωρεί ως μεγαλύτερο 

μειονέκτημα την μείωση της αποδοτικότητας.  

Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση σύμφωνα με την ανάλυσή μας επηρεάζεται από τους 

παράγοντες της ηλικίας αλλά και της χρονικής στιγμής κατά την οποία ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι 

να εργάζονται εξ αποστάσεως και αυτό αποτυπώνεται από τις 2 τιμές p , οι οποίες είναι 

μικρότερες του 0,05 και συγκεκριμένα για την ηλικία 0,001 ενώ για το πότε ξεκίνησε η εξ 

αποστάσεως εργασία 0,022. Τέλος, η συσχέτιση των απαντήσεων σε αυτήν την ερώτηση με την 

ηλικία και το πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εργασία είναι αρνητική και αυτό επιβεβαιώνεται 

από τις αρνητικές τιμές Pearson Correlation για τις δύο αυτές μεταβλητές(-0,224 και -0,148 

αντίστοιχα). 
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12. ΠΟΣΟ ΣΑΣ ΕΛΕΙΨΕ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

 

Οι εργαζόμενοι του δείγματος μας δηλώνουν ότι η δια ζώσης περίοδος εργασίας τους έλειψε 

αρκετά κατά 36,8%(68 άτομα), μέτρια κατά 28,1%(52 άτομα), πολύ κατά 18,4%(34 άτομα),λίγο 

κατά 10,3%(19 άτομα) και τέλος ελάχιστα 6,5%(12 άτομα).  

Την απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση φαίνεται να επηρεάζουν, σύμφωνα με την ανάλυση 

μας, οι παράγοντες της ηλικίας και των χρόνων που βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, 

γεγονός που αποτυπώνεται από τις τιμές p, οι οποίες είναι μικρότερες του 0,05 και 

συγκεκριμένα <0,001 για την ηλικία και 0,003 για τα χρόνια στην εταιρεία. Η συσχέτιση των 

απαντήσεων στην εν λόγω ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αρνητική με την ηλικία και τα χρόνια 

των εργαζόμενων στην εταιρεία , διότι οι τιμές Pearson Correlation και για τις δύο μεταβλητές 

έχουν αρνητικό πρόσημο(-0,268 για ηλικία και -0,202 για τα χρόνια στην εταιρεία). 
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13. ΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ; 

 

Το 41,6%(77 άτομα) του δείγματος θεωρεί ότι επηρεάζεται μέτρια η απόδοση των εργαζόμενων 

κατά την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εργασίας, το 31,9%(59 άτομα) μάλλον θετικά, το 

15,7%(29 άτομα) μάλλον αρνητικά και σε μικρότερο ποσοστό σίγουρα θετικά (8,1% 15 άτομα) 

και σίγουρα αρνητικά (2,7% 5 άτομα).  

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν εξαρτώνται από κάποια 

μεταβλητή και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές p που προκύπτουν από όλες τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια στην εταιρεία, το πότε 

ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εργασία και τη θέση του εργαζόμενου στην εταιρεία, οι οποίες είναι 

όλες πάνω από το 0,05 και θεωρούνται στατιστικά μη σημαντικές. 

 

14. ΠΟΙΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

 

Η πλειοψηφία του 50,3%(93 άτομα) στο δείγμα μας ως το ιδανικότερο μοντέλο εξ αποστάσεως 

εργασίας θεωρεί την τηλεργασία μόνο για μερικές μέρες την εβδομάδα(2-3), με δεύτερη 

επιλογή τις λίγες ημέρες την εβδομάδα(1-2) με ποσοστό 37,3%(69 άτομα), ενώ το 7,6%(14 

άτομα) επιλέγει το μοντέλο της καθόλου τηλεργασίας και μόνο το 4,9%(9 άτομα) επιλέγουν την 

πλήρη εργασία από το σπίτι. 

Οι απαντήσεις των εργαζόμενων στη συγκεκριμένη ερώτηση εξαρτώνται από τους παράγοντες 

της ηλικίας και των χρόνων που βρίσκονται στην εταιρεία και αποτυπώνονται στις τιμές p που 

είναι μεγαλύτερες του 0,05 και πιο συγκεκριμένα για την ηλικία 0,013 ενώ για τα χρόνια στην 
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εταιρεία 0,031. Τέλος, η συσχέτιση της ερώτησης με τις δύο παραπάνω μεταβλητές θεωρείται 

θετική , διότι και στις δύο περιπτώσεις η τιμή Pearson Correlation έχει θετικό πρόσημο(0,164 

για την ηλικία και 0,138 για τα χρόνια στην εταιρεία). 
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15. ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ; 

 

Οι εργαζόμενοι που απαντούν στο ερωτηματολόγιο δηλώνουν κατά 64,9% (120 άτομα) ότι η 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας δύναται να αξιολογήσει την απόδοση ενός 

εργαζόμενου και στην δια ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εργασία. Ένα ποσοστό του 

28,1%(52 άτομα) θεωρεί την δια ζώσης εργασία ως ασφαλέστερη μέθοδο αξιολόγησης της 

απόδοσης ενώ ένα ποσοστό μόλις 2,7%(5 άτομα) επιλέγει την εξ αποστάσεως εργασία. Τέλος 

4,3%(8 άτομα) των απαντήσεων δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν/δεν απαντούν αναφορικά με την 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση. 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι απαντήσεις των ερωτώμενων επηρεάζονται από τους παράγοντες 

της οικογενειακής κατάστασης και το πότε ξεκίνησαν να εργάζονται εξ αποστάσεως και αυτό 

αποτυπώνεται στις τιμές p που είναι μικρότερες από 0,05 και πιο συγκεκριμένα για την 

οικογενειακή κατάσταση 0,033 και για το πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως απασχόληση 0,022, 

ενώ οι απαντήσεις των εργαζόμενων επηρεάζονται αρνητικά από την οικογενειακή τους 

κατάσταση λόγω αρνητικού προσήμου της τιμής Pearson Correlation(-0,136), σε αντίθεση με το 

πότε ξεκίνησαν την εξ αποστάσεως εργασία που επηρεάζει θετικά τις απαντήσεις λόγω θετικού 

προσήμου της τιμής Pearson Correlation(0,148). 
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16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

 

Στο ερώτημα, αν παρατηρήσατε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια απασχόλησης μέσω τηλεργασίας, το 42,2%(78 άτομα) 

απαντά πως δεν έχει καθαρή εικόνα, το 28,1%(52 άτομα) απαντά ναι, το 21,6%(40 άτομα) όχι 

και τέλος ένα μικρό ποσοστό του 8,1%(15 άτομα) δηλώνει δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.  

Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση επηρεάστηκε μόνο από την μεταβλητή που αφορά τα 

χρόνια που βρίσκεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία και αποτυπώνεται στην τιμή p που είναι 

μικρότερη από 0,05 και συγκεκριμένα 0,01, ενώ η συσχέτιση της ερώτησης με τα χρόνια των 

εργαζόμενων στην εταιρεία είναι αρνητική και αυτό αποτυπώνεται στο αρνητικό πρόσημο της 

αντίστοιχης τιμής Pearson Correlation(-0,172). 
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17. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

 

Οι απαντήσεις που λάβαμε ανέδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγματός μας και πιο συγκεκριμένα 

το 54,1%(100 άτομα) θεωρεί πως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού υποστήριξε τις νέες 

συνθήκες εργασίας μέσω οδηγιών για την τηλεργασία και την χρήση των συστημάτων της 

εταιρείας. Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 18,4%(34 άτομα) επέλεξε τα ευέλικτα ωράρια 

εργασίας, το 13%(24 άτομα) επιλέγει τα σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα e-learning, ενώ 

μόλις το 5,4%(10 άτομα) επιλέγει τα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης. Τέλος, το 9,2%(17 

άτομα) θεωρεί πως δεν υπήρξε καμία υποστήριξη από την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με 

βάση τις νέες συνθήκες εργασίας.  

Οι απαντήσεις των εργαζόμενων σχετικά με την συγκεκριμένη ερώτηση επηρεάζονται από τον 

παράγοντα του πότε ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι να απασχολούνται εξ αποστάσεως και 

αποτυπώνεται στην τιμή p που είναι μικρότερη από το 0,05 και πιο συγκεκριμένα 0,040. Το πότε 

ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι να απασχολούνται εξ αποστάσεως επηρέασε αρνητικά τις απαντήσεις 

τους και αυτό αποτυπώνεται από το αρνητικό πρόσημο της αντίστοιχης τιμής Pearson 

Correlation(-0,129). 
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18. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ; 

 

Αναφορικά με το πόσο ικανοποιητική θεώρησαν οι εργαζόμενοι την υποστήριξη που έλαβαν 

από την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η πλειοψηφία των απαντήσεων και πιο συγκεκριμένα 

το 47,6%(88 άτομα) θα χαρακτήριζαν μάλλον θετικά την υποστήριξη αυτή, το 29,2%(54 άτομα) 

μέτρια, το 17,8%(33 άτομα) σίγουρα θετικά και τα μικρότερα ποσοστά την χαρακτηρίζουν ως 

μάλλον αρνητικά 4,3%(8 άτομα) και ως σίγουρα αρνητικά το 1,1%(2 άτομα).  

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε αυτή την ερώτηση επηρεάζονται σύμφωνα με την ανάλυσή 

μας με την μεταβλητή που σχετίζεται με την περίοδο που ξεκίνησαν να απασχολούνται οι 

εργαζόμενοι εξ αποστάσεως και αυτό επιβεβαιώνεται με την τιμή p που είναι μικρότερη από το 

0,05 και πιο συγκεκριμένα 0,003. Επιπλέον οι απαντήσεις των εργαζόμενων στην συγκεκριμένη 

ερώτηση επηρεάζονται αρνητικά από το πότε ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εργασία και αυτό 

αποτυπώνεται στην αρνητική τιμή Pearson Correlation(-0,205). 
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19. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπήρξαν συγκεκριμένες επιλογές αλλά δινόταν η επιλογή 

ανάπτυξης της απάντησης του εκάστοτε ερωτώμενου με απώτερο σκοπό να εκφράσει ο καθένας 

προσωπικά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

της εταιρείας να καταστήσει ακόμη πιο λειτουργικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό την 

λειτουργία της εξ αποστάσεως εργασίας. Υπήρξε μεγάλη ποικιλία απαντήσεων με βάση 

συγκεκριμένους άξονες όπως αυτοί αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

38 άτομα (20,5% του δείγματος) Παροχή περαιτέρω εξοπλισμού για την 
καλύτερη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως 
εργασίας. 

35 άτομα (18,9% του δείγματος) Ζητήματα βελτίωσης της επικοινωνίας, του 
συντονισμού, της αλληλεπίδρασης και της 
διατήρησης συγκέντρωσης των 
εργαζόμενων κατά τη διάρκεια της εξ 
αποστάσεως εργασίας. 

29 άτομα (15,6% του δείγματος) Θέματα που αφορούν τα ωράρια, 
διατήρηση ωραρίων, θέσπιση 
συγκεκριμένου ωραρίου και δικαίωμα στην 
αποσύνδεση. 

22 άτομα (11,8% του δείγματος) Επιθυμία για ενίσχυση των διαδικασιών 
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του 
προσωπικού στις δεξιότητες που 
απαιτούνται στα πλαίσια της εφαρμογής 
της εξ αποστάσεως εργασίας. 

24 άτομα (12,9% του δείγματος) Δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι άλλο θα 
μπορούσε να κάνει η διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού ή δεν απαντούν καθόλου. 

20 άτομα (10,8% του δείγματος) Δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν 
θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. 

9 άτομα (4,8% του δείγματος) Ανάγκη για εφαρμογή προγραμμάτων 
ψυχολογικής υποστήριξης για τους 
εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της εξ 
αποστάσεως εργασίας. 

8 άτομα (4,3% του δείγματος) Ανάγκη για παροχή κινήτρων κυρίως 
μισθολογικού χαρακτήρα ή ευελιξίας στα 
ωράρια της τηλεργασίας για τους 
εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. 

4 άτομα (2,1% του δείγματος) Αρνητική κριτική για τους τρόπους 
εφαρμογής της τηλεργασίας με παράπονα 
όπως οι υπερωρίες, δυσανάλογη αμοιβή 
σχετικά με τις ώρες εργασίας. 

Πίνακας καταμερισμού απαντήσεων για την ερώτηση 19 
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Με βάση την στατιστική ανάλυση SPSS και την συσχέτιση Pearson παρατηρούμε ότι οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αυτή επηρεάστηκαν περισσότερο από τις μεταβλητές 

που αφορούν την ηλικία, τα χρόνια που βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία και τέλος το 

τμήμα της εταιρείας στο οποίο εργάζονται. Aυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται με τις τιμές p 

των συγκεκριμένων μεταβλητών, οι οποίες είναι μικρότερες του 0,05 και πιο συγκεκριμένα 

0,006, 0,028 και <0,001 αντίστοιχα για την κάθε μεταβλητή. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων 

επηρεάζονται αρνητικά και από τις τρεις μεταβλητές , γεγονός που επιβεβαιώνεται από το 

αρνητικό πρόσημο των τιμών Pearson Correlation και στις 3 περιπτώσεις (-0,183, -0,141 και -

0,358 αντίστοιχα). 
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4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Η εν λόγω έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία συμπερασμάτων, τα οποία αποτελούν 

μια γόνιμη ανίχνευση για την εφαρμογή της μεθόδου της εξ αποστάσεως εργασίας σε μία 

εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, όπως η Κωτσόβολος. Αρχικά είναι ολοφάνερο 

και σύμφωνα με το ποσοστό του 63,2% των απαντήσεων μας, ότι η πλειοψηφία των 

εργαζόμενων απασχολήθηκε μέσω τηλεργασίας κατά τη διάρκεια του πρώτου και 

πρωτόγνωρου lockdown τον Μάρτιο του 2020, με την ανάγκη της τηλεργασίας να καθίσταται 

επιτακτική λόγω της γενικότερης κατάστασης αβεβαιότητας, η οποία εδραιώθηκε λόγω της 

πανδημίας. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας φαίνεται ότι χαρακτηρίστηκε ελάχιστα 

και λίγο ικανοποιητική μόνο από 12 άτομα του δείγματος μας ενώ τα υπόλοιπα 172 άτομα την 

έκριναν ως μέτρια ,αρκετά ή και πολύ ικανοποιητική. 

Αναφορικά με τα συναισθήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της εξ 

αποστάσεως εργασίας παρατηρείται μια επίσης μεγάλη ποικιλία προτιμήσεων, όμως η 

αβεβαιότητα ήταν το πρώτο συναίσθημα που επέλεξαν οι ερωτώμενοι σε ποσοστό σχεδόν 30% 

των απαντήσεων ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις μοιράζονται σε συναισθήματα όπως η 

ασφάλεια, η έκπληξη, η αγωνία και η ανακούφιση ενώ μόλις το 8,8% των απαντήσεων δηλώνουν 

ότι δεν αισθάνθηκαν καμία συναισθηματική αλλαγή. Η πλειοψηφία των απαντήσεων τονίζει ως 

το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εργασίας τις λιγότερες μετακινήσεις(50,3%) και 

αντίστοιχα ως μεγαλύτερο μειονέκτημα την μοναξιά και την κοινωνική αποξένωση που 

προκύπτει από την εφαρμογή της καθολικής εξ αποστάσεως εργασίας(56,8%). 
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Μέσα από τις απαντήσεις τους οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η δια ζώσης εργασία τους έχει λείψει 

σε βαθμό από μέτρια, αρκετά και έως πολύ στο ποσοστό του 83,3% και αυτή η παράμετρος 

αναδεικνύει το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να απαρνηθεί την κοινωνική του 

ταυτότητα, η οποία καλλιεργείται μέσα από την δια ζώσης επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά 

οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εργασία επηρέασε την απόδοσή τους μέτρια, 

μάλλον θετικά και σίγουρα θετικά σε ποσοστό 81,6% ενώ παρά το ότι τους έχει λείψει η δια 

ζώσης εργασία, δεν δείχνουν να απορρίπτουν καθολικά την τηλεργασία και προσανατολίζονται 

σε ένα υβριδικό μοντέλο απασχόλησης είτε με λίγες μέρες(1-2) είτε με μερικές μέρες 

τηλεργασίας(2-3) μέσα στην εβδομάδα και μάλιστα με το συνολικό εντυπωσιακό ποσοστό του 

87,6%. 

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει καλύτερα την απόδοση 

ενός εργαζομένου και στην δια ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εργασία σύμφωνα με το 

ποσοστό του 64,9% των ερωτώμενων, ενώ το 28,1% θεωρεί την δια ζώσης εργασία ως καλύτερο 

μέσο αξιολόγησης απόδοσης. Η εξ αποστάσεως εργασίας αντιμετωπίζεται σκεπτικιστικά με 

μόνο το 2,7% των απαντήσεων να θεωρεί αυτή τη μέθοδο ως καταλληλότερη. Ο βαθμός στον 

οποίο παρατήρησαν οι εργαζόμενοι αλλαγές στην δράση του τμήματος διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της εξ αποστάσεως 

εργασίας δεν είναι υψηλός και τα ποσοστά του ναι(28,1%) και του όχι(21,6%) είναι μοιρασμένα, 

ενώ η πλειοψηφία δηλώνει στο 42,2% ότι δεν μπορεί να έχει καθαρή εικόνα. 

Επιπροσθέτως, ως πολύ εποικοδομητικό στοιχείο μπορεί να ληφθεί το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των εργαζόμενων(94,6 %) θεωρεί από μέτρια , μάλλον θετική και πολύ θετική την 

υποστήριξη που έλαβε από το τμήμα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας 

και ελάχιστοι εργαζόμενοι την θεώρησαν αρνητική(5,4 %). Μέτρα στα οποία ανταποκρίθηκαν οι 

εργαζόμενοι και αποτέλεσαν εποικοδομητικές ενέργειες της εταιρείας κατά την περίοδο 

εφαρμογής της τηλεργασίας ήταν οι οδηγίες για την εφαρμογή της τηλεργασίας και την 

καλύτερη χρήση των συστημάτων της εταιρείας (54,1%) και σε μικρότερο βαθμό τα ευέλικτα 

ωράρια εργασίας(18,4%) και τα σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα (13,2%), ενώ είναι 

αξιοσημείωτο ότι 9,2% των απαντήσεων θεωρεί ότι δεν έλαβε κάποια ουσιαστική υποστήριξη. 

Κλείνοντας την ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε 

στις ελάχιστες αρνητικές κριτικές των εργαζόμενων της εταιρείας(2,1%) , αναφορικά με την 

ανταπόκριση του τμήματος της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και στο τι παραπάνω θα 

μπορούσε να εφαρμόσει για να διευκολύνει την εξ αποστάσεως εργασία. Το ουσιαστικό 

συμπέρασμα που μπορεί να παραχθεί, έγκειται στο ότι οι εργαζόμενοι έχουν θετική προδιάθεση 

με τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εργασίας με απώτερο 

γνώμονα την μεγαλύτερη αποδοτικότητα και την πιο εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σε μια 

περίοδο που είναι γεμάτη νέες προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις. Μάλιστα , όπως 

παρατηρούμε το 10,8% των ερωτώμενων είναι ικανοποιημένο και δεν θεωρεί ότι πρέπει να 

αλλάξει κάτι αναφορικά με τις ενδεχόμενες ενέργειες βελτίωσης στις οποίες θα μπορούσε να 

προβεί το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, εν αντιθέσει με μεγαλύτερα 
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ποσοστά 21,6% για ανάγκη παροχής καλύτερου εξοπλισμού, 17,8% για βελτίωση ζητημάτων 

επικοινωνίας, συντονισμού και συγκέντρωσης αλλά και 16,2% που θεωρεί ότι πρέπει να 

βελτιωθεί το ζήτημα των ωραρίων. Υπάρχει και ένα ποσοστό 12,9% των απαντήσεων που 

δηλώνουν ότι είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν απαντούν καθόλου σχετικά με ενέργειες βελτίωσης 

της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας και τα μικρότερα ποσοστά εστιάζουν στην παροχή 

προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης (4,3%) και στην παροχή κινήτρων κυρίως 

μισθολογικού χαρακτήρα(3,7%) για την καλύτερη κινητοποίηση και αποδοτικότητα των εξ 

αποστάσεως εργαζόμενων. 

 

Τέλος, με βάση την συσχέτιση των μεταβλητών μέσω του συντελεστή Pearson και της ανάλυσης 

που παρουσιάζουμε στους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε ότι το φύλο δεν επηρεάζει τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς όλες οι τιμές p είναι μεγαλύτερες του 0.05. 

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι της εταιρείας απαντώντας στις ερωτήσεις που τους δόθηκαν για την 

τηλεργασία δεν επηρεάστηκαν από το φύλο στο οποίο ανήκουν. Ομοίως, η θέση στην οποία 

απασχολούνται οι εργαζόμενοι δεν επηρέασε τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς οι p-values 

που υπολογίστηκαν με την συσχέτιση Pearson ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. 

Αντίθετα, η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκαν οι εργαζόμενοι επηρέασε στο μεγαλύτερο 

βαθμό τα δεδομένα ορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, ανάλογα με την ηλικία 

τους οι εργαζόμενοι απάντησαν διαφορετικά στις ερωτήσεις που αφορούσαν το πώς θα 

χαρακτήριζαν την τηλεργασία, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και μειονέκτημα της τηλεργασίας, 

το πόσο τούς έλειψε η δια ζώσης εργασία, τo ποιο μοντέλο θεωρούν ως το ιδανικό μοντέλο 

τηλεργασίας και με ποιους πρόσθετους δυνητικούς τρόπους η επιχείρηση θα μπορούσε να 

ενισχύσει την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, όπου μέσω της συσχέτισης Pearson 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή σημαντικότητας. Όσον αφορά την οικογενειακή 

κατάσταση των εργαζομένων, η συγκεκριμένη μεταβλητή επηρέασε μόνο τα αποτελέσματα της 

ερώτησης 15, η οποία αφορά τις περιπτώσεις που θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι μπορεί η 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας να αξιολογήσει αποτελεσματικότερα την 

απόδοση ενος εργαζόμενου ,ενώ το τμήμα εργασίας στο οποίο ανήκουν οι εργαζόμενοι 

επηρέασε μόνο τα αποτελέσματα της ερώτησης 19,που αναφέρεται σε δυνητικές πρακτικές του 

αρμόδιου τμήματος ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως απασχόλησης. 

Επιπλέον, αρκετά σημαντικό ρόλο στα τελικά αποτελέσματα έπαιξαν τα χρόνια που δουλεύει ο 

κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία, καθώς και η χρονική στιγμή στην οποία κλήθηκε να δουλέψει 

εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, τα χρόνια που ανήκει ο εργαζόμενος στο έμψυχο δυναμικό της 

εταιρείας επηρέασαν τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις που στόχευαν στο πώς οι εργαζόμενοι 

θα χαρακτήριζαν την τηλεργασία, στο πόσο έλειψε στους εργαζόμενους η δια ζώσης εργασία, 

στο ποιο μοντέλο θεωρείται από τους εργαζόμενους το ιδανικό μοντέλο τηλεργασίας, στις 

αλλαγές που παρατήρησαν οι εργαζόμενοι στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου που εργάστηκαν εξ αποστάσεως και 
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στις πιθανές ενέργειες του αρμόδιου τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως απασχόλησης. Τέλος, παρατηρείται ότι το χρονικό διάστημα που 

κάθε υπάλληλος ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι επηρεάζει σημαντικά τις ερωτήσεις που 

αφορούν το πρώτο συναίσθημα που αισθάνθηκαν οι εργαζόμενοι όταν έμαθαν οτι θα 

δουλέψουν εξ αποστάσεως, το μεγαλύτερο μειονέκτημα της τηλεργασίας, τις περιπτώσεις που 

θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι μπορεί η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας να 

αξιολογήσει αποτελεσματικότερα την απόδοση ενός εργαζόμενου, τους τρόπους με τους 

οποίους η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού υποστήριξε τις νέες συνθήκες εργασίας και το πόσο 

ικανοποιητική θα χαρακτήριζαν οι εργαζόμενοι την υποστήριξη που έλαβαν από την διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

Συνοψίζοντας , είναι σαφές ότι η μέθοδος της εξ αποστάσεως εργασίας ήρθε για να μείνει και 

πλήθος εταιρειών πλέον την εντάσσουν ως ένα πλαίσιο της γενικότερης στάσης που 

ακολουθούν σχετικά με την απασχόληση των εργαζομένων τους και αυτό έχει ως συνέπεια την 

μεγαλύτερη εξέλιξη και ανάπτυξη της στο σύγχρονο εργασιακό γίγνεσθαι. Η έρευνα που 

διεξήχθη αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αρνητικοί στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εργασίας αλλά αναδεικνύουν με τις απαντήσεις τους ότι θεωρούν ως ιδανικό μοντέλο 

απασχόλησης το υβριδικό διότι τους χαρίζει οφέλη και από τις δύο μεθόδους και μετριάζει τα 

όποια μειονεκτήματα αυτές ενδεχομένως θα μπορούσαν να επιφέρουν. Επίσης οι προτάσεις 

που υπέβαλαν οι ερωτώμενοι αναφορικά με τα ενδεχόμενα μέσα βελτίωσης εφαρμογής της 

τηλεργασίας , αποδεικνύουν την συνεχή αφύπνιση στην οποία οφείλουν να βρίσκονται τα 

τμήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εκάστοτε εταιρείας, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Με 

κέντρο πάντα τον άνθρωπο, ένα τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να ακούει 

τις ανησυχίες και τα προβλήματα των εργαζόμενων με συνέπεια την καλύτερη και ταχύτερη 

εύρεση λύσεως σε αυτά και εν συνεχεία την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας της εταιρείας. Η εταιρεία Κωτσόβολος και οι εργαζόμενοί της αποτελούν ένα 

ακόμη παράδειγμα οργανισμού με ισχυρή θέση στο εταιρικό γίγνεσθαι της ελληνικής 

οικονομίας και κατά τη γνώμη των ερωτώμενων η διαχείριση της εφαρμογής της εξ αποστάσεως 

εργασίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις που ανέκυψαν στην εποχή του covid-19 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη αλλά και με προοπτικές βελτίωσης. 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την πάροδο του χρόνου οι υπηρεσίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

αναβαθμίζονταν διαρκώς και πλέον διαθέτουν αυξημένη σημασία για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι το λεγόμενο «ανθρώπινο κεφάλαιο» 

διαχωρίζεται στις κατηγορίες του διανοητικού, συναισθηματικού αλλά και κοινωνικού 

κεφαλαίου, γεγονός το οποίο αποτυπώνει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου δυναμικού και 

την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων μιας 

επιχείρησης. Επιπλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις συχνά επηρεάζονται και από το εξωτερικό 

τους περιβάλλον αλλά και από το ενδοεπιχειρησιακό, γεγονός που επηρεάζει την κουλτούρα 

τους και την ανταγωνιστικότητά τους. 

Τα μέχρι πρότινος δοκιμασμένα και γνωστά για την αγορά πρότυπα διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού ήρθε να ανατρέψει η πανδημία και οι νέες συνθήκες που αυτή 

εγκαθίδρυσε. Ο ερχομός της πανδημίας έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω στον χώρο της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο απασχολούνται οι 

εργαζόμενοι. Η νέα πραγματικότητα συμπεριελάμβανε ως βασικό συστατικό την εφαρμογή της 

εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη συνθήκη απασχόλησης για 

όλους τους εργαζόμενους. Προφανώς και  δεν κατέστη δυνατόν η εξ αποστάσεως εργασία να 

εφαρμοστεί σε όλες τις θέσεις εργασίας, όμως οι θέσεις στις οποίες μπόρεσε να εφαρμοστεί 

δημιούργησαν νέες συνθήκες σχετικά με την διαχείριση των εργαζόμενων αλλά και την 

αποδοτικότητά τους. 

Η εξ αποστάσεως εργασία εφαρμόζεται σχεδόν για 2,5 χρόνια και πλέον μπορούμε να 

αναθεωρήσουμε το ενδεχόμενο το οποίο υποστήριζε την παροδικότητα της συγκεκριμένης 

μορφής απασχόλησης και να συνειδητοποιήσουμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απασχόλησης 

ήρθε για να μείνει. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όπως αναφέρεται και στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, τα οποία καθιστούν ελκυστικότερη μέθοδο για κάποιες 

συγκεκριμένες ομάδες την εξ αποστάσεως εργασία (όπως οι νεότεροι εργαζόμενοι και πιο 

εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα) ενώ για κάποιες άλλες ομάδες είναι λιγότερο 

ελκυστική(όπως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δίχως εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα). 

Κάθε νέα μέθοδος που εφαρμόζεται είναι σύνηθες να αντιμετωπίζει προκλήσεις αλλά και 

συνάμα να δημιουργεί προοπτικές για όσους την εφαρμόζουν. Σε αυτό το μοτίβο λοιπόν και τα 

τμήματα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που εφάρμοσαν την εξ 

αποστάσεως εργασία αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις σε διαδικασίες όπως η εύρεση και η 

προσέλκυση υποψηφίων, εκπαίδευση και εξοικείωση του υπάρχοντος προσωπικού, διαχείριση 

απόδοσης για διαχωρισμό αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων, αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζομένων, διατήρηση κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζόμενων 

που απασχολούνται εξ αποστάσεως, επιβράβευση των εργαζόμενων σε εξ αποστάσεως 

περιβάλλον κλπ. Πέραν αυτών των προκλήσεων υπάρχουν και προκλήσεις περισσότερο 

πρακτικού χαρακτήρα όπως η διεξαγωγή ψηφιακών συνεντεύξεων, η διεξαγωγή τηλεργασίας 
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με παιδιά στο σπίτι, τα ζητήματα τεχνολογικής φύσεως(συνδεσιμότητα κλπ.) και ψηφιακού 

μετασχηματισμού αλλά και τα ζητήματα ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζόμενων κατά την 

διάρκεια της διεξαγωγής της τηλεργασίας.  

Από την πλευρά των προοπτικών, αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εργασίας έφερε τις επιχειρήσεις ένα βήμα πιο κοντά στον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό, 

προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές στα πλαίσια των νέων απαιτητικών συνθηκών και 

να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους στο οικονομικό γίγνεσθαι όπου δραστηριοποιούνται. Οι 

ενισχυμένες εκπαιδεύσεις του ανθρώπινου δυναμικού από τα αρμόδια τμήματα των 

επιχειρήσεων και η γενικότερη ανάγκη προσαρμογής των εργαζόμενων στα νέα δεδομένα, 

καθιστούν την δράση και την αποτελεσματικότητα των τμημάτων διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού ως μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Επιπλέον 

οι εργαζόμενοι μέσω της τηλεργασίας εξασφαλίζουν την υγειονομική τους ασφάλεια απέναντι 

στον κίνδυνο μεταδιδόμενων ασθενειών όπως η Covid-19 , ενώ πολλοί εργαζόμενοι δίχως 

πρότερες γνώσεις επάνω στα ψηφιακά μέσα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

εξοικείωση σε αυτά και σε συνδυασμό με αυτή την νέα τεχνογνωσία να καταστούν περισσότεροι 

ανταγωνιστικοί και χρήσιμοι για την εταιρεία που εργάζονται. Τέλος , πλήθος νέων δυνητικών 

υποψηφίων εργαζόμενων με προσόντα υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι επιθυμούν μικρότερη 

εξάρτηση από το εργασιακό τους καθεστώς, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εργαστούν εξ 

αποστάσεως ως εξωτερικοί συνεργάτες σε παραπάνω από μία εταιρείες , με συχνότερο 

γνώμονα επιλογής τις καλύτερες χρηματικές απολαβές. 

Αναφορικά με το case study της έρευνας που αφορά την εταιρεία Κωτσόβολος, διαφαίνεται 

σύμφωνα με τις απαντήσεις ότι η εταιρεία σε γενικές γραμμές κέρδισε το στοίχημα της 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας και οι εργαζόμενοι ήταν ευχαριστημένοι από την 

υποστήριξη του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως απασχόλησης. Οι προτάσεις των εργαζόμενων για βελτίωση της 

ανταπόκρισης του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εστιάζουν σε θέματα όπως η 

βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, ζητήματα βελτίωσης της επικοινωνίας, του 

συντονισμού, της αλληλεπίδρασης και της διατήρησης συγκέντρωσης των εργαζόμενων κατά τη 

διάρκεια της εξ αποστάσεως εργασίας, ζητήματα ενίσχυσης των διαδικασιών επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης του προσωπικού στις δεξιότητες που απαιτούνται στα πλαίσια της εφαρμογής της 

εξ αποστάσεως εργασίας και τέλος προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και παροχής 

κυρίως μισθολογικών κινήτρων. Όμως είναι σημαντικό ότι αυτές οι προτάσεις δεν γίνονται με 

κατακριτικό ύφος αλλά με συμβουλευτικό και με απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της 

ήδη αξιοσέβαστης και αποτελεσματικής προσπάθειας της εταιρείας να εφαρμόσει την εξ 

αποστάσεως εργασία, όπου αυτή κατέστη εφικτό να εφαρμοστεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΦΥΛΟ  

Α. Άνδρας        

Β. Γυναίκα 

2.ΗΛΙΚΙΑ 

Α. 18-25    

Β. 26-35    

Γ. 36-45  

 Δ. 46-55   

Ε. 56 και άνω 

3.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α. Παντρεμένος/η    

Β. Άγαμος/η   

Γ. Διαζευγμένος/η   

Δ. Με παιδιά/ χωρίς παιδιά 

4.ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α. 0-5    

Β. 6-10    

Γ. 11-16   

Δ. 17-22   

Ε. 25 και άνω 

05. ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 

Α. Κεντρικά(έδρα)   

Β. Call Center  

 Γ. Κατάστημα 
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06. ΠΟΤΕ ΚΛΗΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Α. 1ο Lockdown   

Β. 2ο Lockdown   

Γ. Φέτος το φθινόπωρο 

 

07. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ? 

Α. Manager   

Β. Team leader   

Γ. Υπάλληλος  

Δ. Άλλο  

 

08. ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ? 

Α. Πολύ ικανοποιητική   

Β. Αρκετά ικανοποιητική   

Γ. Μέτρια ικανοποιητική   

Δ. Λίγο ικανοποιητική   

Ε. Ελάχιστα ικανοποιητική 

 

09.ΠΟΙΟ ΥΠΗΡΞΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΤΕ ΟΤΑΝ ΜΑΘΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ? 

Α. Αβεβαιότητα      

Β. Έκπληξη     

Γ. Αγωνία     

Δ. Ανακούφιση  

Ε. Ασφάλεια   

ΣΤ. Καμία διαφορά 
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10. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ? 

Α. Λιγότερες μετακινήσεις   

Β. Περισσότερος χρόνος με την οικογένεια   

Γ. Αίσθημα ασφάλειας από μεταδιδόμενες ασθένειες   

Δ. Ευελιξία στον χρονοπρογραμματισμό της εργασίας  

Ε. Αύξηση αποδοτικότητας  

ΣΤ. Ευελιξία στον τρόπο ένδυσης 

 

11. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ? 

Α. Μοναξιά- Κοινωνική αποξένωση   

Β. Μείωση αποδοτικότητας    

Γ. Απώλεια συγκέντρωσης        

Δ. Περισσότερες ώρες εργασίας   

 

12. ΠΟΣΟ ΣΑΣ ΕΛΕΙΨΕ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ? 

Α. Πολύ  

Β. Αρκετά    

Γ. Μέτρια   

Δ. Λίγο   

Ε. Ελάχιστα 

 

13.ΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ? 

Α. Σίγουρα θετικά   

Β. Μάλλον θετικά   

Γ. Μέτρια   

Δ. Μάλλον αρνητικά   

Ε. Σίγουρα αρνητικά    
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14. ΠΟΙΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ? 

Α. 100% εργασία από το σπίτι  

Β. Μερικές μέρες την εβδομάδα (2-3)  

Γ. Λίγες μέρες την εβδομάδα (1-2)   

Β. Καθόλου τηλεργασία  

 

15. ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Η ΔΑΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ? 

Α. Στην δια ζώσης εργασία  

Β. Στην εξ αποστάσεως εργασία  

Γ. Και στα δυο   

Δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 

 

16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ? 

Α. Ναι    

Β. Όχι   

Γ. Δεν έχω καθαρή εικόνα    

Δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 
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17. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ Η ΔΑΔ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ? 

Α. Ευέλικτα ωράρια εργασίας  

Β. Οδηγίες για την τηλεργασία και τη χρήση των συστημάτων της εταιρείας  

Γ. Σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα(e-learning)   

Δ. Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης   

Ε. Καμία υποστήριξη 

 

18. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΔ? 

Α. Σίγουρα θετικά   

Β. Μάλλον θετικά   

Γ. Μέτρια   

Δ. Μάλλον αρνητικά   

Ε. Σίγουρα αρνητικά    

 

19. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΔΑΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ? 

Ελεύθερη απάντηση 

 

 

 

 


