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Εισαγωγή:

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους 
υπαλλήλους σας;

1.1 Ισορροπία μεταξύ εργασίας-προσωπικής ζωής - ποιες είναι 
οι εξ αποστάσεως ανάγκες εργασίας σε αυτόν τον τομέα;

Προβλήματα και ανάγκες εξ αποστάσεως εργασίας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, όταν το γραφείο γίνεται μέρος του σπιτιού, η διάκριση
μεταξύ εργασιακού και προσωπικού χρόνου μπορεί να γίνει ασαφής. Είναι αναγκαίο να
εφαρμοστούν οι βασικοί κανόνες για τους εργοδότες σχετικά με την προώθηση μιας υγιούς
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους μετά την COVID-19.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εξ αποστάσεως
εργασίας είναι η διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας της
επαγγελματικής ζωής. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
ιδιωτικής ζωής είναι η βέλτιστη ρύθμιση του εργασιακού και
ιδιωτικού χρόνου ενός ατόμου για τη διευκόλυνση της υγείας και
της προσωπικής ικανοποίησης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα και την επαγγελματική επιτυχία.
Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής είναι η αντίληψη που
έχουν οι εργαζόμενοι για τον καταμερισμό του χρόνου τους
μεταξύ εργασιακών υποχρεώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων

Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για τον εργαζόμενο

«Αν ένας υπάλληλος χρησιμοποιεί τον ιδιωτικό υπολογιστή του για εργασία, μπορεί να δυσκολεύεται
να κρατήσει τις προσωπικές και εργασιακές δραστηριότητες ξεχωριστές (π.χ. συνεχίζοντας να
λαμβάνει ειδοποιήσεις που σχετίζονται με την εργασία εκτός των ωρών εργασίας). Αυτό μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητά τους να «αποσυντονιστούν» και να χαλαρώσουν. Για να αποφύγετε τέτοιου
είδους προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι παρέχετε φορητούς υπολογιστές και άλλα βασικά εξαρτήματα
επαγγελματικού εξοπλισμού (π.χ. ακουστικά, ποντίκι, πληκτρολόγιο) για όλους τους υπαλλήλους.
Το 2021, η Βασιλική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (RSPH) διαπίστωσε ότι το 48% των εργαζομένων που
συμμετείχαν στην έρευνα και εργάστηκαν σε καναπέ ή σε κρεβατοκάμαρα δήλωσαν ότι είχαν
μυοσκελετικά προβλήματα. Παράλληλα με την παροχή του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού,
σκεφτείτε αν μπορείτε να παρέχετε άλλο εξοπλισμό για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα - μια
βάση φορητού υπολογιστή για να διατηρήσετε την οθόνη στο επίπεδο των ματιών, μια καρέκλα ή ένα
γραφείο, για παράδειγμα. Αυτό θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν την καλή στάση του
σώματος όταν εργάζονται στο σπίτι, μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμού τους.

https://www.rsph.org.uk/about-us/news/survey-reveals-the-mental-and-physical-health-impacts-of-home-working-during-covid-19.html
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/survey-reveals-the-mental-and-physical-health-impacts-of-home-working-during-covid-19.html
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Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους 
υπαλλήλους σας;

Γνώσεις και δεξιότητες για την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Υποστήριξη για τη δημιουργία διάκρισης εργασιακής και ιδιωτικής ζωής :

Πολλοί άνθρωποι που εργάζονται από το σπίτι δεν έχουν τον χώρο για ένα ειδικό γραφείο στο σπίτι, και εργάζονται
στα υπνοδωμάτια ή το σαλόνι τους. Αυτή η έλλειψη ενός ξεχωριστού χώρου εργασίας μπορεί να έχει ψυχολογικές
επιπτώσεις. Από τους υπαλλήλους που δημοσκοπήθηκαν για την έκθεση της RSPH, το 56% όσων εργάστηκαν από
το σπίτι τους δυσκολεύτηκαν να μεταπηδήσουν από τον εργασιακό τους χώρο.
Για να δημιουργηθεί ένας πιο συγκεκριμένος διαχωρισμός εργασίας/σπιτιού, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να
απομακρύνουν τον εργασιακό τους εξοπλισμό (όπου αυτό είναι δυνατό) όταν τελειώσουν την εργασία τους. Αυτό
θα δημιουργήσει το φυσικό και ψυχολογικό χώρο που χρειάζονται για να χαλαρώσουν και να προετοιμαστούν για
την επόμενη μέρα. Με βάση αυτό, μπορείτε να αναπτύξετε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα/ κατάρτιση (training)
για τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος οικιακής εργασίας, προκειμένου να τους βοηθήσετε να
προσαρμοστούν αποτελεσματικά στην εργασία κατά την περίοδο μετά τον COVID-19.

Προσφορά ευέλικτων ώρων εργασίας:

Μια ευέλικτη ημέρα εργασίας (με βασικές ώρες και την ελευθερία επιλογής για το πότε πρέπει να ξεκινήσουν και
να τελειώσουν) μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να εξισορροπήσουν τις υποχρεώσεις τους εκτός της
εργασίας, όπως η φροντίδα των παιδιών ή τα ραντεβού για την υγεία. Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης να
ενισχύσει την παραγωγικότητα σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε διαφορετικές
ζώνες ώρας μπορούν να προγραμματίσουν να επικαλύπτουν τις ώρες τους χωρίς να εργάζονται συνεχώς
υπερωρίες ή διανυκτέρευση και να κινδυνεύουν να εξαντληθούν. "

Σύμφωνα με την έκθεση REMOWA- είναι πολύ σημαντικό τα άτομα να αποκτήσουν
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τα όρια μεταξύ εργασίας και
οικογένειας. Αυτό απαιτεί συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη επιλεγμένου συνόλου
δεξιοτήτων:
α) Διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, αποφυγή της αποσύνδεσης
(δεξιότητες διαχείρισης χρόνου )
β) Να αντιμετωπίζουν με άνεση τις αλλαγές και τις αντιξοότητες (δεξιότητες
προσαρμοστικότητας/ευελιξίας)
γ) Να διατηρούν ή να αυξάνουν την παραγωγικότητα και να είναι σε θέση να αποφεύγουν
τους περισπασμούς ( Στρατηγικές για την ένταξη των εργαζομένων)
δ) Να κατανοούν τη συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων και να προσαρμόζουν
την προσέγγισή τους (Συναισθηματική νοημοσύνη/Διατήρηση της συμπάθειας) ή να
αυξάνουν την παραγωγικότητα και να είναι σε θέση να αποφεύγουν τους περισπασμούς
ε) Να είναι σε θέση να εκτελούν μια απόφαση και να επιλύουν προβλήματα εξ
αποστάσεως ή μόνοι τους- (δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων)

https://www.rsph.org.uk/about-us/news/survey-reveals-the-mental-and-physical-health-impacts-of-home-working-during-covid-19.html
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/survey-reveals-the-mental-and-physical-health-impacts-of-home-working-during-covid-19.html
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Νομικές πτυχές:

1.2 Νομικές πτυχές της εξ αποστάσεω εργασίας

«Η πραγματικότητα που προκλήθηκε από την πανδημία του ιού SARS-CoV-2 έχει αναγκάσει την παγκόσμια
κοινωνία να προσαρμοστεί στις ολοένα και πιο γρήγορες αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία. Οι αλλαγές
αυτές περιλαμβάνουν τη μετάβαση σε έναν απομακρυσμένο τρόπο εργασίας, ο οποίος αφενός επιτρέπει
μεγαλύτερη ευελιξία και την ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων από το σπίτι, αλλά αφετέρου
μετατρέπεται σε πεδίο κατάχρησης από την πλευρά του εργοδότη και θολώνει τη γραμμή μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Το αποτέλεσμα των ανησυχιών και των κινδύνων που συνδέονται με την εξ αποστάσεως εργασία είναι ένα
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς την
Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην εργασία χωρίς σύνδεση (2019/2181(INL)). Το έγγραφο αυτό είναι η
πρώτη προσπάθεια ρύθμισης των ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των εργαζομένων, παρέχοντάς
τους το "δικαίωμα αποσύνδεσης" και διευκολύνοντας την "ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής" ενόσω
εργάζονται εξ αποστάσεως. Παρόμοιες λύσεις έχουν ήδη υιοθετηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ
των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Επίσης, είναι πιθανό να επιβληθούν κυρώσεις σε
κανονισμούς για επαφές με έναν εργαζόμενο εκτός των ωρών εργασίας του σε όλο και περισσότερες χώρες.

Αντιθέτως, στην Πολωνία, δεν έχουν ακόμη προκύψει κανονισμοί που να παρέχουν στους εργαζομένους το
"δικαίωμα να είναι offline." Μια ευκαιρία για αλλαγή σε αυτήν την πτυχή μπορεί επομένως να είναι μια
αλλαγή από τη βάση προς τα πάνω στη νοοτροπία του "συνεχώς διαθέσιμου εργαζομένου", προκειμένου να
προστατευθεί η ψυχική υγεία των εργαζομένων που εργάζονται στο σύστημα "οικιακού γραφείου".
Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα που συνδέεται άρρηκτα με τα νέα πρότυπα εργασίας στη νέα ψηφιακή εποχή. Πρέπει
να θεωρηθεί σημαντικό μέσο κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλιστεί η προστασία των
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Το δικαίωμα της αποσύνδεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα της ΕΕ

"Παρά τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου
2021, το οποίο περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα της αποσύνδεσης
(2019/2181(INL)), ορισμένες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εισαγάγει στα νομικά τους
συστήματα νομικές λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων που εκτελούν την εργασία
τους εξ αποστάσεως, υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισήγαγαν οι Υπουργοί εν προκειμένω από την
πανδημία του ιού SARS-CoV-2. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές της ρύθμισης του
αποκαλούμενου δικαιώματος αποσύνδεσης, στο πλαίσιο των επιμέρους εθνικών νομοθεσιών. Στην
Πορτογαλία, από τις 5 Νοεμβρίου 2021, ο εργοδότης ευθύνεται για τις οικονομικές συνέπειες για την επαφή
με τον εργαζόμενο εκτός του ωραρίου εργασίας, γεγονός που στην πράξη σημαίνει την απαγόρευση της
επαφής με εργαζόμενο εκτός του χρόνου κατά τον οποίο αυτός ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα,
καθώς και της αποστολής γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους
εργαζομένους εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν ονομαστεί "το δικαίωμα στην
ανάπαυση", το οποίο θα εγγυάται την ισορροπία εργασίας-ζωής.
Οι εταιρείες με τουλάχιστον 10 εργαζόμενους μπορούν να τιμωρηθούν αν, κατά τη διάρκεια των ωρών
ξεκούρασης των εργαζομένων, επιχειρήσουν να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Από την άλλη πλευρά, μια άλλη
ευνοϊκή λύση έχει εισαχθεί για τους εργαζόμενους που είναι γονείς: θα είναι σε θέση να εργαστούν από το
σπίτι για αόριστο χρονικό διάστημα, ακόμη και χωρίς πρώτα να λάβει την έγκριση του εργοδότη μέχρι το

παιδί γίνεται 8 ετών.
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Δικαίωμα offline εργασίας  

Γαλλία

Εκτός από τον κανονισμό αυτό, θεσπίστηκε επίσης υποχρέωση αποζημίωσης του εργαζομένου για
τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται λόγω της εξ αποστάσεως εργασίας του. Αυτά περιλαμβάνουν,
για παράδειγμα, το κόστος των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου. Αυτή είναι μια
άλλη λύση για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των εργαζομένων στην εποχή του πανδαιμόνιου,
μεταξύ άλλων και από οικονομική άποψη. Στο πλαίσιο του νέου νόμου, οι εργαζόμενοι θα έχουν
επίσης το δικαίωμα άμεσης επαφής με τον επιβλέποντα, ώστε να μειωθεί το αίσθημα
απομόνωσης τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 μήνες. Ένα άλλο σημείο ρύθμισης είναι η απαγόρευση
παρακολούθησης των εργαζομένων που εκτελούν εργασία από το σπίτι. Ο μόνος νομικός
κανονισμός που δεν έχει ψηφιστεί στο πορτογαλικό κοινοβούλιο είναι το λεγόμενο δικαίωμα της
ελεύθερης διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού που έχει ανατεθεί στον εργαζόμενο από τον
εργοδότη, αλλά αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι η Πορτογαλία έχει λάβει πολύ τολμηρά και
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά την εποχή της
εργασίας στα "οικιακά γραφεία".

Είναι ενδιαφέρον ότι στη Γαλλία η νομοθεσία που παρέχει στους εργαζόμενους το δικαίωμα να είναι
αποσυνδεδεμένοι είχε ήδη τεθεί σε ισχύ πολύ πριν από την έναρξη της πανδημίας από την 1η
Ιανουαρίου 2017. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ημερομηνία αυτή, οι εργοδότες
υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες με τους εργαζόμενους σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου εργασίας και τις ώρες και τις ημέρες κατά τις οποίες ένας εργαζόμενος απαλλάσσεται
από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισερχομένων.
Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται ούτε να απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις ούτε να
διαβάζουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την εργασία κατά τη διάρκεια
της άδειας τους. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης δικαιολογείται στη Γαλλία από την ψυχική υγεία των
εργαζομένων, οι οποίοι, από το γεγονός ότι βρίσκονται υπό συνεχή πίεση και από την απαίτηση της
συνεχούς διαθεσιμότητας, κινδυνεύουν να υποστούν επαγγελματική εξουθένωση και ψυχική
εξάντληση. Πράγματι, η έννοια του "δικαιώματος αποδέσμευσης" είχε προκύψει πολύ νωρίτερα, μετά
από απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας, η οποία σε απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου
2004, αποφάνθηκε ότι η αποτυχία ενός εργαζομένου να απαντήσει σε ένα τηλέφωνο επιχείρησης
εκτός του ωραρίου εργασίας δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για απόλυση από την εργασία.
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Γαλλία

Ισπανία

Επί του παρόντος, το δικαίωμα αποσύνδεσης (το δικαίωμα εργασίας χωρίς σύνδεση) κωδικοποιείται στο
άρθρο L2242-17 του γαλλικού εργατικού κώδικα, αλλά δεν περιέχει ακριβή ορισμό της άσκησης αυτού του
δικαιώματος. Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις λύσεις τους, αλλά υπάρχει η απαίτηση οι
συμβαλλόμενοι στη σχέση εργασίας να διαπραγματεύονται ετησίως για να καθορίσουν τα όρια μεταξύ του
χρόνου εργασίας και του ιδιωτικού χρόνου.
Βεβαίως, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις στη γαλλική νομοθεσία, δεδομένου ότι αυτές πρέπει να
περιλαμβάνονται στη σύμβαση ή στο καταστατικό της ενδιαφερόμενης εταιρείας, αλλά μπορούν να
επιβληθούν κατά τρόπο ώστε, μεταξύ άλλων, ένας εργαζόμενος να μπορεί να επικαλεστεί την παράβαση της
υποχρέωσης του εργοδότη να διασφαλίζει την ασφάλεια και, ως εκ τούτου, να αξιώνει αποζημίωση από
αυτόν. Ο εργαζόμενος μπορεί επίσης να ισχυριστεί ότι, αν δεν υπάρχουν κανονισμοί της εταιρείας σχετικά
με το δικαίωμα αποσύνδεσης, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας είναι άκυρο και, στην περίπτωση αυτή,
οποιαδήποτε υπερωριακή εργασία πέραν των 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα πρέπει να καταβάλλεται
επιπλέον.

Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η Γαλλία έχει σχεδόν καταστεί πρωτοπόρος στην εγγύηση του δικαιώματος
των εργαζομένων να είναι εκτός σύνδεσης και, επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι αυτό δεν προκλήθηκε από
μια πανδημία, αλλά από μια προηγούμενη ανησυχία για τα δικαιώματα των εργαζομένων που εργάζονται εξ
αποστάσεως. Η σοβαρή προσέγγιση των παραβάσεων από τους εργοδότες του νόμου που θεσπίστηκε το
2017 υπογραμμίζεται από την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου του 2018, σύμφωνα με την οποία ένας
εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση όταν του ζητείται να είναι έτοιμος να απαντήσει σε
τηλεφωνικές κλήσεις που σχετίζονται με την εργασία εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Αυτό δείχνει το
γεγονός ότι η γαλλική κοινωνία και ο νόμος είναι ήδη προσαρμοσμένοι για να εγγυηθούν στους
εργαζόμενους το δικαίωμα να είναι offline, η μη συμμόρφωση του οποίου υπόκειται σε τακτικές κυρώσεις. "

"Στην Ισπανία, το δικαίωμα αποσύνδεσης θεωρείται εγγύηση για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τους νόμους
προστασίας δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου. Το δικαίωμα αυτό εισήχθη στο πλαίσιο της
εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας δεδομένων ήδη από το 2018, οπότε, όπως και στη Γαλλία,
από την εποχή της «προ-πανδημίας».
Σε αντίθεση με τη γειτονική χώρα, ωστόσο, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολούνται από μια εταιρεία προκειμένου να μπορεί να εφαρμόσει σε αυτήν το δικαίωμα απόλυσης για
τους εργαζόμενους. «Το προαναφερθέν δικαίωμα υπόκειται στις διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων και
είναι υποχρεωτικό να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. Κάθε εργοδότης, αφού ακούσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, θα πρέπει
επομένως να αναπτύξει μια εσωτερική πολιτική που θα καθορίζει τους τρόπους άσκησης του δικαιώματος
απεμπλοκής, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης.
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Ισπανία

Ιταλία

Το δικαίωμα αποσύνδεσης διατηρείται επίσης, φυσικά, σε περίπτωση ολικής ή
μερικής εξ αποστάσεως εργασίας. Η μη εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής
τιμωρείται με πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους εργασίας και τις
νομικές υποχρεώσεις μέχρι € 6.250 ευρώ ή την αναφορά του εργοδότη στην
Επιθεώρηση Εργασίας από τον εργαζόμενο αν μεταξύ της έλλειψης μιας τέτοιας
πολιτικής και ψυχοκοινωνικών κινδύνων υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός. Στη
δεύτερη περίπτωση, ο εργοδότης μπορεί να τιμωρηθεί για παραβίαση των
δικαιωμάτων του εργαζομένου, οπότε ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει
πληρωμή για ώρες που δαπανώνται εκτός του υποχρεωτικού προγράμματος
εργασίας. Έτσι, όπως μπορεί να συναχθεί από τους ισπανικούς κανονισμούς
που περιγράφονται παραπάνω, η χώρα αυτή έχει επίσης φροντίσει για την
ψυχική υγεία των εργαζομένων και τους παρέχεται το δικαίωμα να
αποσυνδεθούν, η παραβίαση των οποίων από τον εργοδότη οδηγεί σε
συγκεκριμένες κυρώσεις. "

,

«Στην Ιταλία, όπως και στη Γαλλία, το δικαίωμα αποσύνδεσης ισχύει από το 2017 βάσει του
νόμου αριθ. 81/2017.70 Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τους εξ αποστάσεως
εργαζόμενους, δηλαδή εκείνους με τους οποίους ο εργοδότης έχει συνάψει συμφωνία που
προβλέπει τη δυνατότητα μερικής εργασίας από άλλη τοποθεσία χρησιμοποιώντας τεχνολογικά
εργαλεία. Επίσης, οι ατομικές συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν το δικαίωμα αποσύνδεσης.
Λόγω του γεγονότος ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τους λεγόμενους εξ αποστάσεως
εργαζόμενους, δεν υπάρχει επίσης κανένα όριο εργαζομένων, η υπέρβαση του οποίου θα
επέβαλε στην εταιρεία την υποχρέωση να υιοθετήσει συγκεκριμένες νομικές λύσεις που θα
προβλέπουν τη δυνατότητα αποσύνδεσης. Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου έχει θεσπιστεί
νομοθεσία για την εγγύηση του δικαιώματος των εργαζομένων να είναι offline, στην Ιταλία δεν
προβλέπονται κυρώσεις για την αποτυχία ενός εργοδότη ή ενός εργαζομένου αυτού του
δικαιώματος. Δεν υπάρχει επίσης ειδική προστασία για έναν εργαζόμενο που δεν ανταποκρίνεται
σε μηνύματα από τον εργοδότη εκτός του ωραρίου εργασίας.
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Ιταλία

Σύνοψη

Οι ιταλικές εταιρείες συχνά ρυθμίζουν το δικαίωμα αποσύνδεσης σε μια σύμβαση
με έναν εργαζόμενο εξ αποστάσεως, προσδιορίζοντας την περίοδο εργασίας κατά
την οποία αυτός ή αυτή πρέπει να είναι διαθέσιμος/η. Μια άλλη επιλογή είναι η
υποχρέωση αποσύνδεσης στο τέλος του συμβατικά καθορισμένου ωραρίου
εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει η εντύπωση ότι, σε σύγκριση με τους κανονισμούς
που εγκρίθηκαν στην Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι ιταλικοί
κανονισμοί δεν προστατεύουν επαρκώς τους εργαζόμενους από τους κινδύνους
της μη διατήρησης της "ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής" και δεν διασφαλίζουν το δικαίωμα του offline στο μέγιστο βαθμό. Ωστόσο,
πρέπει να τονιστεί ότι οι ιταλικοί νόμοι έχουν προχωρήσει ούτως ή άλλως ένα
βήμα πιο πέρα όσον αφορά τα δικαιώματα και τους κανονισμούς για την
απομακρυσμένη εργασία από ό, τι πολλά άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, μεταξύ άλλων. "

"Το δικαίωμα να είσαι αποσυνδεδεμένος εξακολουθεί να αποτελεί καινοτομία στους
κανονισμούς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την εμφάνιση πριν από
περισσότερα από δύο χρόνια: το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα αποσύνδεσης 2019/2181(INL), δεν έχουν
αναληφθεί περαιτέρω ενέργειες για το θέμα αυτό. Ωστόσο, το ίδιο το έγγραφο, το οποίο για
πρώτη φορά ήταν τόσο αφιερωμένο στο θέμα του δικαιώματος του να είναι κανείς offline για
τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, έχει πυροδοτήσει
συζητήσεις για το δικαίωμα της αποσύνδεσης, την ανάγκη να διατηρηθεί "ισορροπία εργασίας-
ζωής" και την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας εκείνων που εργάζονται στο
απομακρυσμένο σύστημα. Από αυτήν τη στιγμή, 5 χώρες της ΕΕ είναι ήδη γνωστές, στις οποίες
υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των απομακρυσμένων εργαζομένων από την
κακομεταχείριση από τους εργοδότες, και σε άλλες 2 χώρες τέτοιοι κανονισμοί συζητούνται σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο. "
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Ποια κενά πρέπει να 
καλυφθούν;

1.3 Ψηφιακές πτυχές - ποια κενά πρέπει να 
καλυφθούν;

Σύμφωνα με την έκθεση του REMOWA «οι ψηφιακές δεξιότητες είναι μια σειρά ικανοτήτων που επιτρέπουν
στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, ψηφιακή επικοινωνία, εργαλεία συνεργασίας και
ψηφιακές πλατφόρμες για να μοιράζονται και να διαχειρίζονται πληροφορίες. Υπάρχουν διαφορετικές
ψηφιακές δεξιότητες, με διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικές πολυπλοκότητες. Κάποιες ψηφιακές
δεξιότητες επιτρέπουν την κωδικοποίηση, άλλες επιτρέπουν στους εργαζομένους να επικοινωνούν και να
εκτελούν ομαδική εργασία και άλλες να κάνουν επιχειρήσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Σε σχέση με την
εξ αποστάσεως εργασία, οι ψηφιακές δεξιότητες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να επικοινωνούν με τους
συναδέλφους τους, να μοιράζονται έγγραφα και πληροφορίες και να διατηρούν διαπροσωπικές σχέσεις, αν και
με διαφορετικό τρόπο.»

Η πανδημία COVID-19 απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους εργαζομένους να ξεπεράσουν
τις προκλήσεις που συνδέονται με την κοινωνική αποστασιοποίηση, προκειμένου να μειωθούν τα
μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εργασίας. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, τα κύρια ζητήματα της εξ
αποστάσεως εργασίας σχετίζονται με την προσαρμογή στους νέους τρόπους εργασίας με ψηφιακά μέσα, την
καθιέρωση επαρκούς επικοινωνίας με τους εργαζομένους, τη διαχείριση της ομαδικής εργασίας, τη μείωση
της κοινωνικής απομόνωσης και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης, την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και
την προσαρμογή νομικών ζητημάτων σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας.
Η εξ αποστάσεως εργασία είναι πλέον μια προσοδοφόρα εργασία την οποία πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να
εξερευνήσουν. Αν λοιπόν σκέφτεστε να κάνετε την κίνηση αλλά δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε,
έχουμε συγκεντρώσει κάποιες από τις πιο απαιτητικές ικανότητες για την εξ αποστάσεως εργασία. Ένας
επαρκής επαγγελματίας πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα εργαλεία ΙΤ,
αλλά και να διδάσκει στους υφισταμένους του πώς να τα χρησιμοποιούν επίσης.»

Η ερευνητική έκθεση με τίτλο «Ο Κορονoϊός και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας από το CEDEFOP» κατέδειξε τις
σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας Sars Cov-2 στις προσλήψεις και την απασχόληση στην ΕΕ.
Η πιο σημαντική ομάδα δεξιοτήτων που προσδοκάται από τους εργαζομένους είναι η ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων, και γενικά οι δεξιότητες ΤΠΕ λόγω του μεγάλου ποσοστού των εργαζομένων που εργάζονται εξ
αποστάσεως. Οι εργοδότες ανέφεραν επίσης την έλλειψη ικανοτήτων στην εξ αποστάσεως διαχείριση ομάδων
(16 %), στη γρήγορη μάθηση (14 %), ακόμα και στις ικανότητες πληροφορικής (13 %). Επίσης, σε εξ αποστάσεως
εργασίες οι επαγγελματίες θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν αρκετές πρόσθετες ενέργειες που δεν έπρεπε να
κάνουν κατά τη διάρκεια της «εργασίας γραφείου». Οι διευθυντές θα πρέπει να υποστηρίζουν τους
εργαζόμενους που απασχολούνται εξ αποστάσεως μέσω καθημερινών δομημένων εικονικών συναντήσεων
παρακολούθησης.
Παροχή πολλών διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών επικοινωνίας: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από μόνο του
είναι ανεπαρκές. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εξ αποστάσεως επωφελούνται από την ύπαρξη μιας
"πλουσιότερης" τεχνολογίας, όπως η βιντεοδιάσκεψη, που δίνει στους συμμετέχοντες πολλά οπτικά
ερεθίσματα που θα είχαν αν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας REMOWA, υπάρχουν πολλά
ψηφιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση εξ αποστάσεων
εργαλείων επικοινωνίας εργασίας: Skype, Zoom, Microsoft Team. (Στο κεφάλαιο
3 περιγράφονται περισσότερες λεπτομέρειες)
Τέλος, η έκθεση των Catlin κ.ά. (2015) σχετικά με την αύξηση της ψηφιακής
ετοιμότητας, δηλαδή την προσαρμογή των πρακτικών και την κατανομή των
πόρων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, κατέδειξε ότι οι εταιρείες πρέπει να
ευθυγραμμίσουν τις οργανωτικές δομές τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων,
τους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων με την
ψηφιακή στρατηγική. Έτσι, οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό είναι: υψηλή ανοχή για τολμηρές πρωτοβουλίες (αντιμετώπιση
του κινδύνου), ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακή επικοινωνία, ικανότητα
ανάλυσης και προσδιορισμού της εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας.

Ποια κενά πρέπει να 
καλυφθούν;
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Ευημερία εργαζομένων

1.4 Πώς να φροντίσετε την ευημερία των 
εργαζομένων;

Ενώ η εξ αποστάσεως εργασία έχει τα οφέλη της, οι προκλήσεις της κοινωνικής απομόνωσης
και αποσύνδεσης είναι αυξημένες για τους εργαζόμενους που εργάζονται για παρατεταμένες
περιόδους από το σπίτι. Πράγματι, είναι ζωτικής σημασίας να θεωρηθεί ότι οι εργαζόμενοι
συχνά μοιράζονται τον ίδιο φυσικό και συναισθηματικό χώρο με τα παιδιά ή/και τους
συζύγους, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν αναπόφευκτα τις απαιτήσεις των
συναδέλφων τους κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας. Η αγνόηση ή η αναβολή
τέτοιων αιτημάτων κατά τις ώρες εργασίας δεν είναι πάντοτε δυνατή και θα μπορούσε να
οδηγήσει σε απρογραμμάτιστες διακοπές των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων
εργασίας. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη για ένα πιο ρευστό πρόγραμμα εργασίας. Οι εργαζόμενοι
ενθαρρύνονται να εξετάσουν τις συνθήκες και τις πρόσθετες ευθύνες τους και στη συνέχεια να
προσπαθήσουν να θεσπίσουν ένα πρόγραμμα που θα ικανοποιήσει τις εργασιακές τους
ανάγκες και τις ανάγκες του νοικοκυριού και των μελών της οικογένειάς τους. Με την
ανάπτυξη ενός αβέβαιου χρονοδιαγράμματος, οι εργαζόμενοι θα έχουν μια μορφή ασφάλειας
και δομής που μπορεί παρόλα αυτά να αναπροσαρμοστεί αν είναι απαραίτητο.

Οι ικανότητες ακρόασης και η ικανότητα προώθησης της ευημερία των εργαζομένων έχουν
ζωτική σημασία ρόλο για το μέλλον της ηγεσίας.
Το 2020 κατέρριψε πολλούς μύθους στους οποίους αναφέρονταν οι ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο
όταν σχεδίαζαν την διοίκηση των επιχειρήσεων, οικοδομούσαν την κουλτούρα τους,
δημιουργούσαν στρατηγικές και ετοίμαζαν σχέδια ανάπτυξης. Η εξ αποστάσεως εργασία
αναδεικνύει τα στοιχεία ηγεσίας που ενώ φαίνονταν λιγότερο σημαντικά στο παρελθόν θα γίνουν
κρίσιμα για την επιτυχία πολλών οργανισμών εξ αιτίας της πανδημίας του 2021. Η πανδημία του
2020 και οι νέες συνθήκες εργασίας έχουν επισημάνει πώς η έλλειψη κοινωνικής επαφής, οι
αλλαγές στη ρουτίνα, το τεχνολογικό στρες και άλλες τεχνολογικές και προσωπικές προκλήσεις
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά (ή να επιδεινώσουν) την ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Φυσικά, οι ακριβείς επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εργασίας και οι επιπτώσεις άλλων
μεταβλητών στην ευημερία των εργαζομένων δεν έχουν ακόμη εξεταστεί διεξοδικά.
Ωστόσο, μια πληθώρα άρθρων στα μέσα ενημέρωσης που έχουν γραφτεί σε διάφορες χώρες
της ΕΕ συζητούν το φαινόμενο αυτό και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η διασταύρωση της
εξ αποστάσεως εργασίας με μια παγκόσμια κρίση και παρατεταμένες περιόδους καραντίνας
μπορεί να επηρεάσει τους εργαζομένους. Θέτει ερωτήματα για το πώς συναισθήματα όπως το
άγχος και το στρες μπορούν να μεταδοθούν και να ρυθμιστούν στο μοναδικό περιβάλλον της
σχεδόν συνδεδεμένης εργασίας, όπου οι κοινωνικές και συναισθηματικές ενδείξεις είναι
σχετικά περιορισμένες. Αρκετοί εργαζόμενοι που μεταπήδησαν στην εξ αποστάσεως εργασία
ανέφεραν ότι οι νέες συνθήκες εργασίας τους είχαν οδηγήσει να αισθάνονται στρεσαρισμένοι,
ακόμα και υποτιμημένοι και χωρίς εκτίμηση, παρά τις εργασιακές τους προσπάθειες. Τα
ποσοστά αυτά μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας και έκθεσης των
εργαζομένων σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, τον βαθμό εξοικείωσής τους με την
τεχνολογία και την προσαρμογή τους σε νέες συνήθειες.
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Ευημερία εργαζομένων

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας των εταίρων REMOWA, έξι κύρια ζητήματα που
εγείρονται από τις νέες συνθήκες της νόσου COVID-19 και σχετίζονται με τις (εξ
αποστάσεως) πρακτικές και ρυθμίσεις εργασίας μπορούν να εντοπιστούν, ιδίως η
ευημερία είναι ένα από τα σημαντικότερα.
Η έκθεση του Strack (2020) σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την
προσαρμογή στο νέο πλαίσιο εργασίας μετά την πανδημία αποκαλύπτει ότι είναι αναγκαίο
να καθιερωθούν νέες βέλτιστες πρακτικές και νέες μορφές ηγεσίας, δημιουργώντας
εικονική κοινωνική οικειότητα. Η εξ αποστάσεως εργασία θα συμπληρώσει μόνο τις
επιτόπιες εργασίες, ενώ τα έντυπα θα πρέπει να προωθούν μια υβριδική διάταξη. Μια
άλλη ανάγκη είναι η προσαρμογή των χώρων εργασίας σε νέες δυναμικές και η προώθηση
της σωματικής και ψυχικής ευεξίας στο νέο πλαίσιο. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να
ενδιαφερθούν για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανένταξη του εργατικού
δυναμικού κυρίως σε ψηφιακές δυνατότητες, καθώς και για την αλλαγή των προσλήψεων
και της επιλογής για την κάλυψη νέων αναγκών. Οι επικεφαλείς πρέπει να καταστήσουν το
εργατικό δυναμικό και το σχεδιασμό του δυναμικού, για να διευκολύνουν τις
προσαρμογές. Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους διευθυντές που εργάζονατι εξ
αποστάσεως είναι:

-Να οραματίζονται το μέλλον και να είναι εστιασμένοι
-Να εμπνεύονται
-Να έχουν ενσυναίσθηση και κατεύθυνση
-Να είναι καλοί ακροατές και να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση

Ο Bhende et. al (2020) διαπίστωσε ότι η ποιότητα της εργασιακής ζωής (ισορροπία)
βρέθηκε να αποτελείται από τρεις διαστάσεις: ελευθερία και αναγνώριση, ανταμοιβή και
αποζημίωση για παράπονα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται
αναγνώριση για να κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους αρέσει να παρακολουθούνται
συνεχώς.
Είναι δύσκολο να έχεις μια τέλεια ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αλλά θα πρέπει
κανείς να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ισορροπία που να ανταποκρίνεται στις
προσωπικές του ανάγκες και προσδοκίες και να μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις
στιγμές της ζωής. Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η οργάνωση αποτελεί
προτεραιότητα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και αυτό
είναι το είδος της εργασιακής κουλτούρας που πρέπει να ενισχύσουμε.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να θέτουν σε προτεραιότητα και να επωφελούνται
από τους κανονισμούς που βοηθούν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής. Οι άνθρωποι που δεν εργάζονται περισσότερο από 8 ώρες μόνο τις καθημερινές θα
έχουν κάποιο είδος οφελών. Οι πολιτικές ευελιξίας είναι απαραίτητες για να έχουν
καλύτερη ισορροπία στη ζωή, ο κόσμος μας είναι όλο και πιο απαιτητικός και πρέπει να
έχουμε χρόνο για όλα όσα μας ικανοποιούν.
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Η εργασία στο μέλλον

1.5 Μελλοντική εργασία - πώς θα είναι η εξ 

αποστάσεως εργασία στο μέλλον;

« Νέα στοιχεία από τους Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού που ολοκληρώνουν την έρευνα του
φόρουμ για το μέλλον της απασχόλησης για το 2020 δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, το 44% των
εργαζομένων είναι σε θέση να εργαστούν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, ενώ
το 24% των εργαζομένων δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν τον τρέχοντα ρόλο τους. Αυτή η εκτίμηση
υποδεικνύει μια φιλοδοξία για την επέκταση της διαθεσιμότητας της εξ αποστάσεως εργασίας. Το
σημερινό θεωρητικό μερίδιο των θέσεων εργασίας που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως σε
οποιαδήποτε δεδομένη οικονομία έχει προσεγγιστεί στο 38% των θέσεων εργασίας σε χώρες με
υψηλό εισόδημα, 25% στις οικονομίες με άνω-μεσαία εισοδήματα, 17% στις οικονομίες με χαμηλό-
μεσαίο εισόδημα και 13% στις οικονομίες με χαμηλό εισόδημα. "
Σε πολλά άρθρα και εκθέσεις που παραδόθηκαν από τους οργανισμούς συνεργασίας, φαίνεται ότι η
εξ αποστάσεως εργασία είναι πιθανό να διαρκέσει ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας. Η
ψηφιακή επαφή γίνεται κανόνας - τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό όσο και για τους
διευθυντές/εργαζομένους. Η ιδέα του γραφείου στο σπίτι γίνεται η νέα καθημερηνότητα ακόμη και
μετά την πανδημία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υιοθετηθεί ένας τρόπος εργασίας που θα
επιτρέπει σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας να μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ
εξακολουθούν να υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο θα πρέπει οι εταιρείες να
εφαρμόσουν την έννοια του εγχώριου γραφείου - είτε συνολικά είτε εν μέρει. Εκτός από τα
παραπάνω για τη βελτίωση των λειτουργιών της εξ αποστάσεως εργασίας, υπάρχει επίσης η ανάγκη
ψηφιακού μετασχηματισμού για την ικανοποίηση των εργασιακών προσδοκιών που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.
Οι περισσότεροι εταίροι σημείωσαν ότι το μέλλον θα αποτελείται από κάποιο είδος υβριδικών
λύσεων εργασίας. Συμπερασματικά, οι ερευνητές στην Πορτογαλία πιστεύουν ότι στο μέλλον, οι
εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν την επιλογή του ποιος θα εργαστεί εξ αποστάσεως
σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια, όπως το τμήμα και η εμπειρία.
Στη Σλοβενία, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι θα αναζητούν μια εταιρεία
στο μέλλον που θα τους επιτρέπει περιστασιακά να εργάζονται εξ αποστάσεως. Ωστόσο, η
παραγωγικότητα της εργασίας θα μπορούσε να πέσει στο μέλλον, καθώς η εργασία από το σπίτι
μπορεί γρήγορα να γίνει "αόρατη" εργασία. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρουν ότι οι
εργαζόμενοι που εργάζονται εξ αποστάσεως είναι ικανοποιημένοι με την επικοινωνία της διοίκησης,
ενώ μερικές φορές νιώθουν μη παραγωγικοί και κουρασμένοι από τη μονοτονία, είναι λιγότερο
αποτελεσματικοί, παρόλο που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να εργαστούν από το σπίτι. Τους αρέσει
μια ευέλικτη εργάσιμη ημέρα, εξοικονομώντας χρόνο στη διαδρομή και περισσότερο χρόνο που
δαπανάται με την οικογένεια και τους φίλους.

Το Βέλγιο είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου ένα μεγάλο ποσοστό (62%) του ενεργού
πληθυσμού δούλευε εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια του lockdown.
Συμπερασματικά, παρά τους ορισμένους αρνητικούς παράγοντες, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι
η κατάσταση στις εταιρείες είναι διαχειρίσιμη. Στο μέλλον, οι εταιρείες θα δράσουν στη νομοθεσία,
την οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των πόρων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την
προσαρμογή της οργανωτικής κουλτούρας και τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων. Εν
ολίγοις η μελλοντική εξ αποστάσεως εργασία θα είναι δυνατή, αλλά εξαρτάται από την εξουσία: Καλή
επικοινωνία, ανοικτή διαχείριση και στρατηγική για την εξ αποστάσεως εργασία, εμπιστοσύνη εντός
της εταιρείας, ανεξαρτησία και αυτοβουλία των εργαζομένων, σχετικά συστήματα ΤΠΕ, εκπαίδευση
και ανάπτυξη των εργαζομένων.
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2. Περιπτώσεις επιχειρήσεων που
παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές στην εξ 

αποστάσεως εργασία 
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Περίπτωση επιχείρησης

Δράσεις και λύσεις

2.1 FreshMail

Η FreshMail (https://freshmail.pl/) είναι μια πολωνική ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το
2008. Ειδικεύεται σε email marketing, πρότυπα ενημερωτικών δελτίων, email marketing
know-how, marketing automation, SMS marketing, transactional emails, SMTP servers,
καμπάνιες email, εκστρατείες SMS, transactional emails, πρότυπα ενημερωτικών δελτίων
και autoresponders.
Η αλλαγή από καθημερινή εργασία σε ένα γραφείο με μια ομάδα 70 ατόμων σε μια
κατανεμημένη ομάδα, διασκορπισμένη σε όλη την Κρακοβία, κατέλαβε την εταιρεία
μέσα σε λίγες ημέρες.
Από την άποψη των προκλήσεων, η εταιρεία σχεδόν απέτυχε σε ένα σημαντικό στοιχείο:
ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας. Για μερικά χρόνια υπήρχαν αρκετά κανάλια,
συμπεριλαμβανομένων των Slack, Hangouts και YouTrack, και κάθε ομάδα είχε
αναπτύξει το δικό της τρόπο επικοινωνίας. Από αυτό προέκυπταν μερικές φορές
παρεξηγήσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν εμφανής η ανάγκη τυποποίησης.

Κυριολεκτικά λίγες μέρες πριν ανακοινωθούν οι πρώτοι περιορισμοί στην Πολωνία, η
εταιρεία σταμάτησε να επικοινωνεί στο Slack και ξεκίνησε το κύριο κανάλι της
εταιρείας, το Mattermost instant messenger. Αυτό επηρέασε την ταχεία ροή
πληροφοριών και οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτονται πού να
γράψουν ώστε ένα συγκεκριμένο μήνυμα να φτάσει στους σωστούς ανθρώπους τη
σωστή στιγμή.
Η κατευθυντήρια αρχή της επικοινωνίας είναι η τακτική ενημέρωση για τα
τεκταινόμενα στην εταιρεία και η διασφάλιση της διαφάνειας. Η FreshMail διαθέτει
τρεις τακτικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό και λειτούργησαν
καλά στην εποχή του home office.

https://freshmail.pl/
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Δράσεις και λύσεις

Η αλληλογραφία Lemonade δημιουργείται από το περιεχόμενο που υποβάλλεται από όλους στον
οργανισμό. Έχει μια ελαφρώς πιο χαλαρή μορφή και περιέχει ενδιαφέρουσες ιστορίες, ιστορίες
επιτυχίας, ανέκδοτα, υλικά, φωτογραφίες και διάφορες πληροφορίες που θέλουμε να μοιραστούμε
με την υπόλοιπη εταιρεία.
Κάθε μήνα αναφέρονται τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι παρουσιάσεις δείχνουν πώς η κατάσταση
της εταιρείας σχετίζεται με τους στρατηγικούς στόχους και τους τριμηνιαίους στόχους των επιμέρους
ομάδων. Αυτά δεν πρέπει να είναι απλώς στεγνά στατιστικά στοιχεία, αλλά ότι από τα γραφήματα
μπορούν να αντληθούν διδάγματα για ολόκληρο τον οργανισμό.

Το Sprint Review είναι μια άλλη τακτική εκδήλωση. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια συνάντηση
scrum που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε sprint, και στη FreshMail αυτό συμβαίνει κάθε
δεκαπενθήμερο. Κατά τη διάρκεια του Sprint Review συζητούνται οι εργασίες που έχουν γίνει και
έχουν προγραμματιστεί από τις ομάδες IT, Marketing και Πωλήσεων.
Κάθε ένα από αυτά τα τμήματα έχει ένα χώρο κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης για να
παρουσιάσει τις δραστηριότητές του και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ερωτήσεις, να προτείνουν λύσεις ή να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους. Έχει αναπτυχθεί ένα
πρότυπο για την εισαγωγή ενός νέου υπαλλήλου στην εταιρεία εξ αποστάσεως.

Οι ηγέτες των αλλαγών υποστήριξαν τις ενέργειες αυτές και βοήθησαν στη δημιουργία των
κατάλληλων διαδικασιών, στην επιλογή εργαλείων, στην αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών. Στο
κανάλι Mattermost, οι εργαζόμενοι προσθέτουν τη μουσική που ακούνε και δημιουργούνται λίστες
αναπαραγωγής για τον μήνα. Είναι κάτι μικρό, αλλά διασκεδαστικό. Διοργανώνονται εσωτερικά
workshops, όπου άτομα εκτός των ομάδων τους μπορούν να συναντηθούν online και να μάθουν κάτι
νέο.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η ενσωμάτωση. Πριν από την πανδημία, τουλάχιστον μία φορά το μήνα γινόταν
κάποιου είδους εταιρική ενσωμάτωση: επιτραπέζια παιχνίδια, μια συνάντηση στην Κρακοβία ή ό,τι
άλλο σκεφτόταν και πρότεινε κάποιος. Ήδη από την πρώτη εβδομάδα της εξ αποστάσεως εργασίας, το
ερώτημα ήταν τι θα οργανωθεί τώρα. Η ιδέα των εταιρικών λογοπαίγνιων ήταν τόσο ενδιαφέρουσα για
τους εργαζόμενους που δεν χρειάστηκε να πεισθεί κανείς να συμμετάσχει και ήδη ανυπομονούμε για
την επόμενη έκδοση.

Άτομα που συμμετείχαν και 
προτάσεις 

Στο άμεσο μέλλον, οι οργανισμοί θα πρέπει να ασχοληθούν με τρεις βασικές πτυχές: την 
επικοινωνία και τις δεξιότητες συνομιλίας σε διάφορα περιβάλλοντα, τη βελτιστοποίηση των 
εργαλείων, τη δημιουργία λύσεων προσαρμοσμένων στην εξ αποστάσεως ή υβριδική εργασία.
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Περίπτωση επιχείρησης

2,2 Orange Polska

Orange Polska (πριν από τη συγχώνευση, χωριστές εταιρείες - Telekomunikacja
Polska και PTK Centertel) – είναι φορέας τηλεπικοινωνιών, πρώην μονοπωλιακός
και σήμερα ο κυρίαρχος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας στην Πολωνία. Η
μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία, εξυπηρετεί 14,36
εκατομμύρια πελάτες. Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών
Διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία.
Επί του παρόντος, η κύρια εμπορική και εταιρική επωνυμία της εταιρείας είναι η
Orange.
Οι μετοχές της εταιρείας έγιναν δεκτές σε δημόσια διαπραγμάτευση τον
Σεπτέμβριο του 1998. Στο πρώτο στάδιο της ιδιωτικοποίησης, 210 εκατομμύρια
μετοχές πωλήθηκαν σε δημόσια προσφορά, που αντιπροσωπεύει το 15% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τον Νοέμβριο του 1998, η πρώτη εισαγωγή
των μετοχών έγινε στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας και με τη μορφή της ΛΔΓ) στο
Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Έναν χρόνο πριν την πανδημία, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται
εξ αποστάσεως για μια ημέρα την εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι ήταν πρόθυμοι να το
χρησιμοποιήσουν και το εκτίμησαν. Η εταιρεία "εξασθένησε" - αν και σε μικρότερη
κλίμακα - τεχνικά θέματα.
Πριν την πανδημία, περίπου 700 από τους 1.200 διευθυντές διαχειρίζονταν ομάδες
με μέλη που εργάζονταν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Είχαν εμπειρία στη
διατήρηση των σχέσεων με την ομάδα, παρά την έλλειψη καθημερινής
προσωπικής επαφής, διατηρώντας τη δέσμευση, τα κίνητρα και την προσπάθεια
για την επίτευξη κοινών στόχων. Αυτή η εμπειρία ήταν χρήσιμη κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.
Η πανδημία επιτάχυνε πολλές αλλαγές. Η πρόκληση ήταν η κλίμακα και η
ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια του lockdown, μας πήρε 5 ημέρες για να
μετακινήσουμε το προσωπικό στα σπίτια του, να μετασκευάσουμε τον εξοπλισμό
και να προσαρμόσουμε τα συστήματα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της
πανδημίας, χρειάστηκαν μόνο 5 ώρες.

Δράσεις και λύσεις
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Άτομα που συμμετείχαν

Προτάσεις

Ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος την περίοδο της πανδημίας ήταν να είναι ένα με
την ομάδα, δηλαδή, να μιλάει ανθρώπινα, να συναισθάνεται, να κάνει μικρές
χειρονομίες, να ενδιαφέρεται για το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την
κατάσταση, πώς αισθάνονται, να εκτιμά. Αυτό ενισχύει τις σχέσεις μέσα στην
ομάδα και φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
Επενδύαμε ήδη στην αλλαγή του ρόλου της ηγεσίας πριν από την πανδημία. Μαζί
με τους διευθυντές, ρωτώντας επίσης τους υπαλλήλους ποια χαρακτηριστικά
ηγετών θα ήθελαν, αναπτύξαμε ένα νέο μοντέλο στο οποίο ο αρχηγός είναι κοντά
στην ομάδα, συνειδητοποιεί τις δυνατότητες της ομάδας, εστιάζει στην ευημερία
της ομάδας, συμπεριλαμβάνει την ψυχική ευεξία της, και στην ανάπτυξή της.
Επικοινωνεί με ειλικρίνεια και ανοιχτά και δίνει ανατροφοδότηση. Πιστεύω ότι
αυτή η εργασία απέδωσε κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού - οι διευθυντές
βρήκαν το δρόμο τους καλά στο νέο τους ρόλο και οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν
την αλλαγή στο στιλ ηγεσίας.

Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδης. Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί ελέγχου στη
διαχείριση δεν λειτουργούν πλέον. Ένα εποπτικό, ελεγκτικό αφεντικό δεν θα
αναδείξει τις δυνατότητες των ανθρώπων, δεν θα τους ενθαρρύνει να αναλάβουν
πρωτοβουλίες, να αναζητήσουν καλύτερες λύσεις. Οι άνθρωποι θα προσπαθούν
μόνο να ακολουθούν διαταγές. Φυσικά, ως εταιρεία που συνεργάζεται με τους
πελάτες, παρέχει υπηρεσίες, η Orange δεν ελέγχει την ποιότητα και τα πρότυπα
και τη μέτρηση της απόδοσης. Ωστόσο, η μετάβαση σε ένα ευέλικτο μοντέλο
εργασίας αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης προς τους εργαζομένους, οι οποίοι,
ακόμα και χωρίς άμεσο έλεγχο, θα επιδείξουν υπευθυνότητα και θα
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Στην περίπτωση της Orange, αυτό λειτούργησε
και η εταιρεία έχει υψηλή αποδοτικότητα. Η οικοδόμηση κινήτρων σε δύσκολους
καιρούς θα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ένταξη, την ακρόαση,
δίνοντας χώρο στους υπαλλήλους να προτείνουν τις δικές τους λύσεις. Για τις
εταιρείες που έχουν επενδύσει σε τέτοιες αξίες στο παρελθόν είναι σίγουρα πιο
εύκολο σήμερα.
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2.3 SoftwareMill

Η SoftwareMill (https://softwaremill.com/) είναι μια πολωνική εταιρεία που
παρέχει το λογισμικό για τους μεγάλους και μεσαίου μεγέθους πελάτες από όλο
τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Σουηδίας). Χρησιμοποιεί ευέλικτες μεθοδολογίες με ιδιαίτερη
έμφαση στη στενή συνεργασία με τον πελάτη. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς
μας είναι: Java και Scala, cloud-based συστήματα (GCP / AWS), Blockchain, Big Data
και Machine Learning. Σήμερα απασχολεί 80 υπαλλήλους.
Η εταιρεία λειτουργεί εξ αποστάσεως από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής της.
Όταν η SoftwareMill αριθμούσε περίπου 25 άτομα - το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο εξακολουθούσε να θέλει να συμμετέχει σε έργα, αποφάσισε να στραφεί στο
επαναστατικό για αυτούς μοντέλο εταιρείας, που σήμερα ονομάζεται "turquoise",
με τη λεγόμενη επίπεδη δομή.

Η βασική ιδέα ήταν να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
πηγή του προβλήματος. Με την καθιέρωση πλήρους διαφάνειας (συμπεριλαμβανομένων
των αμοιβών και των ποσοστών των πελατών), οι ομάδες έργου ήταν σε θέση να
λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις με βάση την πλήρη εικόνα. Για μεγαλύτερες
πρωτοβουλίες, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και αναπτύχθηκαν κανόνες για
δημοκρατικές ψηφοφορίες σε ολόκληρη την εταιρεία σχετικά με την πρόταση που
αναπτύχθηκε στην ομάδα.
Όταν η ομάδα ξεπερνούσε τα 50 άτομα, η οργανωτική δομή άλλαξε σε ολοκρατική και
προσδιορίστηκαν τα Traits (το ισοδύναμο των κύκλων ολοκρατίας). Συγκεντρώνουν μια
ομάδα ανθρώπων με την καλύτερη γνώση και εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα της
εταιρείας, όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη ή το Blockchain. Τα άτομα αυτά λαμβάνουν
ανεξάρτητα ταχύτερες και πιο δημιουργικές αποφάσεις. Οι αυτοοργανωμένες συντεχνίες
επέλεξαν τους ηγέτες τους από κάτω προς τα πάνω, μέσω ψηφοφορίας.

https://softwaremill.com/
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Ο καθένας εργάζεται όποτε θέλει και από όπου θέλει, αλλά στο πλαίσιο των κανόνων που
έχουν συμφωνηθεί και έχουν γίνει αποδεκτοί με τον πελάτη.
Οι προγραμματιστές εργάζονται σε μικρότερες διεθνείς ομάδες που δημιουργούνται για
έναν συγκεκριμένο πελάτη. Εκεί, η οργάνωση της εργασίας είναι η κλασική προσέγγιση
"scrum" της πληροφορικής, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου του
έργου με ευέλικτο τρόπο και την ιεράρχηση των αναγκών σε συνεχή βάση.
Καθώς η εργασία της εταιρείας βασίζεται στη μεθοδολογία Agile, οι καθημερινές
συναντήσεις scrum είναι πολύ σημαντικές. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων
όλοι στην ομάδα λένε ποια είναι η κατάσταση των εργασιών με τις οποίες ασχολούνται
και κοινοποιούν τυχόν προβλήματα
Μία από τις μορφές των συναντήσεων scrum είναι η αναδρομή, η οποία επιτρέπει να
συζητηθούν τα πράγματα που διαταράσσουν περισσότερο το έργο και στη συνέχεια να
εξαλειφθούν.
Οι προγραμματιστές περνούν πέντε έως έξι ώρες την ημέρα δουλεύοντας συγχρονισμένα,
ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή συζητήσεων, η κοινή επίλυση προβλημάτων ή ο
προγραμματισμός σε ζεύγη.

Το βασικό εργαλείο επικοινωνίας είναι το Slack. Χρησιμοποιείται κυρίως για
συγχρονισμένες φωνητικές και βιντεοκλήσεις που βασίζονται στο κείμενο, καθώς και για
φωνητικές κλήσεις (επικοινωνία). 400 κανάλια δημιουργήθηκαν - πολλά από αυτά για τις
συζητήσεις εκτός θέματος, κάνοντας αυτά τα κανάλια υποκατάστατα για την κουζίνα
γραφείου ή τον κοινό χώρο. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι γνωρίζονται μεταξύ τους κατ'
ιδίαν αποφέρει καρπούς σε καλύτερες δουλειές, επειδή συμπαθούν ο ένας τον άλλον και
ξέρουν πώς να μιλάνε μεταξύ τους.
Το Huddle από το Slack ή, πιο συχνά, το TeamSpeak δίνει τη δυνατότητα να προσομοιωθεί
η δουλειά σε ένα δωμάτιο κάνοντας γρήγορες διαβουλεύσεις δυνατές, καθώς είναι πιο
εύκολο να μιλήσουμε παρά να γράψουμε. Το Google Meet και Zoom χρησιμοποιούνται
για τηλεδιασκέψεις.

Το Onboarding ξεκινά με την αποστολή του ηλεκτρονικού βιβλίου SoftwareMill Starter
Handbook σε έναν δυνητικό υποψήφιο. Εάν το άτομο αυτό προσληφθεί, λαμβάνει μια
έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου σε βιβλίο και έναν σύνδεσμο για την εκτεταμένη
έκδοση. Επιπλέον, καλείται να συμμετάσχει σε ένα ειδικό κανάλι Slack για να γνωρίσει
την εταιρεία πριν από την επίσημη ένταξή του, να κάνει ερωτήσεις και να συνηθίσει τόσο
το ίδιο το Slack (αν πρόκειται για ένα νέο εργαλείο) όσο και να μάθει για την εταιρική
κουλτούρα και επικοινωνία. Για τους τρεις πρώτους μήνες, σε κάθε άτομο που εντάσσεται
στην εταιρεία ανατίθεται ένας καθηγητής. Όταν πραγματοποιούνται συναντήσεις
ενσωμάτωσης κατά την περίοδο πριν από την ένταξη, προσκαλούνται σε αυτές και τα
άτομα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στη SoftwareMill.
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Οι επιδόσεις των εργαζομένων δεν παρακολουθούνται συστηματικά.
Ολόκληρη η εταιρεία συναντιέται online κάθε μέρα στις 10 π.μ. για 20-30 λεπτά
για να μιλήσει για κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά.
Με τη βοήθεια της εφαρμογής Donut για το Slack, η εταιρεία εισήγαγε
εβδομαδιαίες «συνομιλίες ντόνατ και καφέ» για ομάδες τεσσάρων τυχαία
επιλεγμένων ατόμων.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το Google Suite. Η εταιρεία έχει τη συνήθεια να
τεκμηριώνει τα πάντα, γραπτώς ή με τη μορφή καταγεγραμμένων
βιντεοσκοπημένων συναντήσεων. Το λογισμικό Confluence χρησιμοποιείται για τη
συλλογή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου με τον πελάτη και την
τεκμηρίωση των αποφάσεων.
Για τη διαχείριση εργασιών χρησιμοποιούνται το Jira και - πιο συχνά - το Trello.

Η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία απαιτεί να επιλέξετε ένα σύνολο
ψηφιακών εργαλείων που θα κάνουν το έργο αποδοτικό και αποτελεσματικό.
Ωστόσο, η πρόκληση στο να εργάζεσαι εξ αποστάσεως είναι να δημιουργήσεις
μια ομάδα που δε συναντώνται από κοντά. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη
συνηθειών τακτικής επικοινωνίας είναι ένα βασικό μέρος της αποτελεσματικής
απομακρυσμένης εργασίας.
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2.4 A1 Κροατία

H εταιρία A1 Κροατία αποτελεί μέρος του Ομίλου A1 Telekom Austria - ηγετικού
παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων επικοινωνίας στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Ο Αυστριακός Όμιλος A1 Telekom λειτουργεί σε επτά χώρες και απασχολεί
περίπου 2.000 άτομα.
Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης που χτύπησε στις αρχές του 2020, οι ομάδες
που εργάζονταν εξ αποστάσεως και ιδιαίτερα οι γονείς με μικρά παιδιά αγωνίστηκαν για
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κατά τη διάρκεια της
αναγκαστικής εξ αποστάσεως εργασίας σε περιόδους αποκλεισμού που προκλήθηκε
από τον Covid 19.

Ενέργειες και λύσεις:

Μερικά από τα προγράμματα που παρουσίασαν και μοιράστηκαν σε όλα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ήταν η εικονική αφήγηση για τα παιδιά των εργαζομένων και
ένας ψηφιακός οδηγός για τις δραστηριότητες για τα παιδιά. Ξεκίνησαν επίσης το
πρόγραμμα Mind Wellness για διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους για να αυξήσουν
την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να δημιουργήσουν ένα
υγιές εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, η εταιρεία διοργάνωσε εικονικές συναντήσεις με
τίτλο #StayConnected Talks, όπου συγκέντρωσαν άλλες εταιρείες από την Κροατία και
μίλησαν και μοιράστηκαν τη γνώση που απέκτησαν υπό εξαιρετικές συνθήκες εργασίας.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, συζήτησαν για τη φροντίδα των παιδιών με συμβουλές και
πρακτικές προτάσεις για το τι να κάνουν με τα παιδιά κατά τη διάρκεια του
αποκλεισμού.

Προτάσεις:

Να προσαρμόζετε τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές στις ανάγκες του οργανισμού και
των εργαζομένων σας. Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για όλους. Το περιεχόμενο της
στρατηγικής του προγράμματος ευεξίας των εργαζομένων σας θα πρέπει να βασίζεται
στις μοναδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του οργανισμού σας, και φυσικά, των
υπαλλήλων του.
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται στην κορυφή, γνωρίζουν
τη σημασία της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας και υποστηρίζουν τις
πρωτοβουλίες σας για να διασφαλιστεί ότι αυτό το θέμα λαμβάνεται σοβαρά σε όλη την
οργάνωση.
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2.5 Rentlio

Το Rentlio είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ακινήτων και καναλιών
για μικρά ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαχειριστές ακινήτων με χρήστες
σε περισσότερες από 40 χώρες. Ιδρύθηκε το 2014 από τον Marko Mišulić, ο οποίος άφησε την
εταιρική του δουλειά, επέστρεψε στην πατρίδα του, το Zadar, με την οικογένειά του και ίδρυσε
το Rentlio - λύση εφαρμογής για τη φιλοξενία, τον τουρισμό και τη διαχείριση ακινήτων. Μαζί
με τον Ivan Padavić - CTO της Rentlio από την πρώτη μέρα - μια πρώτη έκδοση του Rentlio
κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2015.
Η ομάδα του Rentlio είναι διασκορπισμένη σε πολλές πόλεις. Παρόλο που έχουν ένα κεντρικό
γραφείο στο Ζαντάρ, η υπόλοιπη ομάδα τους είναι διασκορπισμένη σε όλη τη χώρα. Αυτό
συνεπάγεται ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων όσον αφορά την επικοινωνία, τη διαχείριση
του χρόνου και την παραγωγικότητα.

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εργασίας, υπάρχουν πολλές και διάφορες προκλήσεις, εκ των οποίων
η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να
αντιμετωπιστεί. Στην Rentlio, ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν με την εξ αποστάσεως
εργασία είναι η δημιουργία ορίων και το αντιμετώπισαν μέσω του εταιρικού blog προκειμένου να
βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους και άλλους ενδιαφερόμενους που επισκέπτονται την ιστοσελίδα
τους.
Όπως δηλώνουν στο blog τους: "Η Rentlio είναι μια εταιρεία, η οποία έχει την ευθύνη για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της: "Τα όρια μεταξύ εργασίας και οικιακής ζωής είναι δυσδιάκριτα,
ειδικά όταν εργάζεστε από το σπίτι. Το να απενεργοποιείτε τις "εργασιακές" σκέψεις όταν έρχεται η
ώρα να κλείσετε το ρολόι σας για την ημέρα είναι πιο εύκολο να το λέτε παρά να το κάνετε". Το
ζήτημα ήταν πώς να αποφύγετε τον έλεγχο των emails, την παρακολούθηση των πελατών και την
εκτέλεση ατελείωτων εργασιών διαχείρισης, όταν το γραφείο εργασίας απέχει μόλις λίγα μέτρα από
τον καναπέ του ατόμου; Όπως λένε στο Rentlio, δεν θα έμενε κανείς στο γραφείο αφού όλοι πάνε
σπίτι, και το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την απομακρυσμένη εργασία. Είναι σημαντικό να
καθιερωθούν σαφή όρια, προσαρμοσμένα στα άτομα, καθώς δεν υπάρχει λύση που να ταιριάζει σε
όλους.

Δράσεις και λύσεις
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Μερικές από τις χρήσιμες λύσεις που συστήνουν στους υπαλλήλους τους και σε άλλους
ενδιαφερόμενους είναι οι εξής:
• Να ορίσετε ώρες γραφείου (π.χ. 9 - 5 τις καθημερινές)
• Στο Rentilo χρησιμοποιούν τη λειτουργία Slack’s Do Not Disturb για την παύση

ειδοποιήσεων μετά από ώρες
• Δημιουργία αποκλειστικού χώρου εργασίας που χρησιμοποιείται μόνο για εργασία
Ένα άλλο ζήτημα που συζητούσαν στο blog τους σχετικά με την εξ αποστάσεως εργασία
ήταν η ευθύνη της δουλειάς από απόσταση. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι εξ
αποστάσεως δεν έχουν τον υπεύθυνο ή τον υπεύθυνο λειτουργίας της επιχείρησης σε
καθημερινή βάση, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς να ελέγχει καθημερινά αν
εργάζονται ή όχι. Δεν υπάρχει κανείς για να διασφαλίσει ότι πράγματι ολοκληρώνουν
τις εργασίες τους ή να ρυθμίσουν αποτελεσματικά το έργο σας.
Στο Rentilo τονίζουν ότι είναι καλό να κοινωνικοποιούνται ή να κάνουν δουλειές στα
σπίτια καθ 'όλη τη διάρκεια των ωρών εργασίας, ωστόσο είναι σημαντικό να τηρούνται
οι προθεσμίες και τα ορόσημα. Ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να τα μοιράζονται.
Για παράδειγμα, η ομάδα μάρκετινγκ κάνει μηνιαίες αναφορές μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για να τις δει ολόκληρη η ομάδα. Αυτό κρατά ολόκληρη την ομάδα,
ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, ευθυγραμμισμένη με τους ίδιους στόχους.

Αυτή η σύντομη περίπτωση παρουσίασε το blog ως πηγή επικοινωνίας χρήσιμου και
σημαντικού περιεχομένου όταν η ομάδα σας εργάζεται εξ αποστάσεως. Συνολικά, η
εργασία εξ αποστάσεως αποτελεί πρόκληση για την επικοινωνία, την παρακίνηση, την
παραγωγικότητα, την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής, οπότε οι εταιρείες πρέπει να γίνουν δημιουργικές και να υπερβούν τα όρια για
να βοηθήσουν πρώτα τους υπαλλήλους τους, αλλά και τους άλλους ενδιαφερόμενους
που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
Εκτός από τις πολυάριθμες συγχρονισμένες και ασύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας
που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εργασία, το blog είναι μια χρήσιμη
προσθήκη επικοινωνίας που μπορεί να βελτιώσει τις συνολικές προσπάθειες
επικοινωνίας που γίνονται από την εταιρεία. Η σύστασή μας δεν θα ήταν να το
παραμελήσουμε αλλά να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητά του να μοιραστούμε
μηνύματα και να παρακινήσουμε τους εργαζόμενους να μοιραστούν τις σκέψεις τους
σε διάφορα θέματα, αυξάνοντας έτσι το δικό τους κίνητρο εργασίας και βοηθώντας
άλλους που παλεύουν με τα παρόμοια ζητήματα όπως τους.
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2.6 Atlantic Group 

Η Atlantic Group είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες τροφίμων της περιοχής με
τις φημισμένες μάρκες, η οποία, παράλληλα με το φάσμα των προϊόντων των
εξωτερικών εταίρων, υποστηρίζεται από το δικό της σύστημα διανομής στην
περιοχή. Τα προϊόντα της Atlantic Group εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στη
Ρωσία, τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Atlantic Group απασχολεί συνολικά
περίπου 5300 άτομα. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ, τα εργοστάσια
παραγωγής βρίσκονται στην Κροατία, τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Μακεδονία,
ενώ εταιρείες και γραφεία αντιπροσώπευσης βρίσκονται σε 8 χώρες. Ιδρύθηκε το
1991 ως Atlantic Trade από τον επιχειρηματία Emil Tedeschi, με κύριο αντικείμενο
τη διανομή καταναλωτικών αγαθών στην αγορά της Κροατίας. (*)
O Covid-19 και οι 2 σεισμοί στο Ζάγκρεμπ το 2020 ανάγκασαν πολλές εταιρείες να
αποκτήσουν ικανότητες διαχείρισης κρίσεων. Από τις επικοινωνιακές προσπάθειες
μέχρι την ανάγκη νυχτερινής βάρδιας και εργασίας εξ αποστάσεως, η διοίκηση σε
πολλές εταιρείες έπρεπε σχεδόν εν μία νυκτί να μεταβεί σε αυτό που σήμερα
αποκαλούμε "νέα κανονικότητα“
(*) https://www.atlanticgrupa.com/en/about-us/company-history/, ημερομηνία πρόσβασης
8.8. 2022

Η πρώτη αντίδραση μετά τα lockdowns και τον σεισμό στην Atlantic Group ήταν να
εκτιμηθούν οι ζημιές και να διαπιστωθεί αν έπρεπε να επιλυθούν άμεσα προβλήματα
έκτακτης ανάγκης. Αφού καταλάγιασε αυτή η πρώτη αρχική καταιγίδα, η ανώτατη διοίκηση
γνώριζε ότι έπρεπε να θέσει τις ικανότητές της στη διαχείριση κρίσεων σε πρώτο πλάνο,
καθώς επρόκειτο για μια "μακρά και ανώμαλη διαδρομή στην αβεβαιότητα". Το πρώτο
πράγμα που ξεκίνησαν να κάνουν ήταν να βρουν μια κατευθυντήρια αρχή που θα
καθοδηγούσε τη λήψη των αποφάσεών τους με βάση το όραμα και την αποστολή που ήδη
καθοδηγούσαν την οργανωτική κουλτούρα της εταιρείας και που ήταν ευθυγραμμισμένη
ιδίως με τη στρατηγική "Άνθρωποι και κουλτούρα", η οποία επικεντρώνεται στον
προσανατολισμό του οργανισμού προς τον καταναλωτή, στην οικοδόμηση σχέσεων μέσω
της ανάπτυξης αυθεντικών επικεφαλών, καθώς και στην ανάπτυξη και την ευημερία των
εργαζομένων.

https://www.atlanticgrupa.com/en/about-us/company-history/


28

Δράσεις και λύσεις

Προτάσεις

Η περιστασιακή εργασία από το σπίτι στην Atlantic Group ξεκίνησε το 2018. Το ένα τρίτο των εργαζομένων
της εταιρείας εκτελεί εργασίες που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, αν και αυτό χρησιμοποιούνταν σε
μικρότερο βαθμό πριν. Ωστόσο, με την εισαγωγή του πρώτου lockdown στην Κροατία στις αρχές του 2020,
περίπου 1.500 εργαζόμενοι άρχισαν κυριολεκτικά να εργάζονται από το σπίτι μέσα σε μια νύχτα.
"Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους υποστηρικτικούς ρόλους άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως. Μια
απλή μετάβαση στην ενότητα "εργασία από το σπίτι" κατέστη δυνατή χάρη στο εργαλείο Microsoft Teams.
Το Microsoft Teams με τις πρόσθετες επιλογές του αποδείχθηκε πολύ σύντομα ότι είναι ένα καλό εργαλείο
για το περιβάλλον εξ αποστάσεως εργασίας. Για παράδειγμα ...μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, γεγονός που
επέτρεψε διαδραστικές συναντήσεις, στη συνέχεια αίθουσες διαλείμματος, κοινή χρήση υλικού, και αυτό
διευκόλυνε σημαντικά τη δουλειά μας", όπως επεσήμανε ο εκτελεστικός διευθυντής του τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού και Πολιτισμού της Atlantic Grupa, Mojca Domiter". (*)

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού μαζί με την ανώτατη διοίκηση ήταν να επικοινωνεί καθημερινά και με
διαφάνεια με τους εργαζομένους. Από την πρώτη ημέρα η ανώτατη διοίκηση μετέφερε το σύνολο των
μηνυμάτων που στόχευαν στη διατήρηση της υγείας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσω αυτών των μηνυμάτων που μεταδόθηκαν μέσω διαφόρων
διαδικτυακών πλατφορμών, ο στόχος ήταν να καθησυχαστούν οι άνθρωποι, να αντιμετωπιστούν οι φόβοι
και οι ανησυχίες τους. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος επικοινωνούσε
τακτικά μέσω διαφόρων διαδικτυακών πλατφορμών τα σημαντικά μηνύματα στους εργαζόμενους,
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το πού κατευθύνονταν και ποια ήταν η κατάσταση στην εταιρεία.

Όπως επισημαίνουν στην Atlantic Group, η νέα κανονικότητα σημαίνει αποδοχή της
ασάφειας, της ανασφάλειας και πρέπει κανείς να είναι σε θέση να ζει με αυτήν, αλλά και
οι οργανωτικές κουλτούρες πρέπει να οικοδομηθούν πάνω σε αυτήν. Η κατάσταση της
κρίσης χτίζει ενέργεια, και η ανασφάλεια μπορεί επίσης να χτίσει τη νέα
δημιουργικότητα. Προκειμένου η υβριδική ή πλήρως εξ αποστάσεως εργασία να δείξει τα
θετικά της αποτελέσματα, ένα από τα σημαντικά βασικά ζητήματα είναι η εμπιστοσύνη -
στην ανώτατη διοίκηση, στον οργανισμό, στους εργαζόμενους - οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να αισθάνονται ότι η εταιρεία νοιάζεται γι' αυτούς, αλλά και ότι γνωρίζει πού πηγαίνει,
γεγονός που τονίζει τη σημασία του καθορισμού σαφών προσδοκιών και στόχων. Οι
άνθρωποι θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις ανάγκες και τις
επιθυμίες τους, ιδίως οι Millennials, οι οποίοι μερικές φορές δυσκολεύονται να
διατυπώσουν τις πραγματικές τους ανάγκες.
(*)https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-
otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
, πρόσβαση σε πολλαπλές περιστάσεις τον Αύγουστο του 2022

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
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2.7 Σλοβένικη τράπεζα

Σε αυτή την περιπτωσιολογική μελέτη, θέλαμε να μάθουμε πώς η πανδημία COVID και η
εισαγωγή της εξ αποστάσεως εργασίας επηρέασαν τις βασικές διαδικασίες της λειτουργίας
του ανθρώπινου δυναμικού. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, έπρεπε να επιλέξουμε έναν
μεγάλο οργανισμό. Ως παράδειγμα, επιλέξαμε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της
Σλοβενίας. Η επιλεγμένη τράπεζα είναι οργανωμένη ως όμιλος. Δραστηριοποιείται τόσο στη
Σλοβενία όσο και, φυσικά, στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο τραπεζικός όμιλος
κατέχει κάποιες τραπεζικές θυγατέρες σε διάφορες χώρες. Οι τραπεζικές θυγατρικές σε
άλλες χώρες λειτουργούν ως ανεξάρτητες τράπεζες, αλλά φυσικά αποτελούν μέρος του
ομίλου. Η τράπεζα ως όμιλος απασχολεί περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους, εκ των
οποίων περίπου 2.700 στη Σλοβενία. Στο σύνολό της έχει περίπου 450 υποκαταστήματα και
λίγο κάτω από 700.000 ενεργούς πελάτες. Με βάση το συνολικό ενεργητικό, η τράπεζα
κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 25% στη Σλοβενία.
Μελετήσαμε μόνο τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας στη Σλοβενία κατά
τη διάρκεια της πανδημίας COVID. Τον Σεπτέμβριο του 2021, είχαμε συνέντευξη με έναν
από τους διευθυντές του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού στη Λιουμπλιάνα.

Η συνέντευξη έδειξε ότι, σε γενικές γραμμές, η εξ αποστάσεως εργασία δεν
οδήγησε σε αλλαγή του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται σε τμήματα. Το
γεγονός και μόνο της καθιέρωσης της εξ αποστάσεως εργασίας δεν επηρέασε την
οργανωτική δομή. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό φαίνεται κατανοητό, δεδομένου ότι
η αποστολή, ο σκοπός και ο όγκος των εργασιών των οργανισμών παρέμειναν
επίσης αμετάβλητα. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο τόπος στον οποίο ολοκληρωνόταν
μια συγκεκριμένη εργασία. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην οργανωτική δομή
και στον αριθμό των εργαζομένων
Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι η μόνη εξαίρεση σε αυτό, δηλαδή
μια πιθανή συμφόρηση, είναι τα τμήματα υποστήριξης ΤΠΕ.
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Πόσα άτομα προσέλαβε η τράπεζα κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Τα ίδια με πριν.
Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του εξαιτίας της πανδημίας. Αλλά, φυσικά, οι άνθρωποι
άλλαξαν επίσης δουλειά κατά τη διάρκεια της. Αυτές οι διαδικασίες έλαβαν χώρα με
τον ίδιο τρόπο όπως και την εποχή πριν από την πανδημία και πριν από την εξ
αποστάσεως εργασία.

Η διαδικασία πρόσληψης σε κάθε οργανισμό έχει συνήθως διάφορες φάσεις. Ένα πολύ
σημαντικό στάδιο είναι η επιλογή των υποψηφίων για εργασία. Συνήθως διεξάγονται
επίσης συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρξαν
αλλαγές και σε αυτές τις διαδικασίες στην τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η
τράπεζα διεξήγαγε τις διαδικασίες επιλογής εξ αποστάσεως, με τη βοήθεια
διαδικτυακών εργαλείων (MS TEAMS, MS ZOOM...). Στην περίπτωση της
παρατηρούμενης τράπεζας, διαπιστώνουμε ότι οι εξ αποστάσεως συνεντεύξεις
μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως την προσωπική επαφή.

Η διαχείριση του προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο της ΔΑΔ- περιλαμβάνει τα
καθήκοντα που αναφέρονται ανωτέρω (υπολογισμός των αναγκαίων επιπέδων
προσωπικού, επιλογή προσωπικού, απασχόληση κ.λπ.). Συχνά πρόκειται για τεχνικές,
διοικητικές ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές συνθέτουν τον
"σκελετό" ή τη δομή ενός οργανισμού. Γι' αυτό δεν είναι ασήμαντος ο τρόπος με τον
οποίο τις επιδιώκουμε. Εξάλλου, πρόκειται για τις διαδικασίες που καθορίζουν τη ζωή
ενός οργανισμού.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ζωή συνεχίζεται. Αν κοιτάξουμε την
τράπεζα, οι άνθρωποι χρειάζονται χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να κυκλοφορούν
μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι τράπεζες πρέπει να
λειτουργούν. Ωστόσο, οι υπάλληλοι των τραπεζών, όπως όλοι οι άλλοι,
συνταξιοδοτούνται επίσης, αλλάζουν δουλειά κ.λπ. Η τράπεζα χρειάζεται πάντα το
προσωπικό της. Διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της εργασίας του Ανθρώπινου
Δυναμικού στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει καθόλου ακόμη και κατά τη διάρκεια
της εξ αποστάσεως εργασίας. Η βασική μας διαπίστωση είναι ότι το περιεχόμενο της
λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει το ίδιο. Όπως και σε άλλους τομείς,
μόνο η τεχνολογία έχει αλλάξει.

Άτομα που συμμετείχαν και 
προτάσεις
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2.8 Komunala

Η Komunala είναι μια επιχειρηματική εταιρεία που ανήκει στον Δήμο. Η εταιρεία
επιθυμεί να επιτύχει την ικανοποίηση των ιδιοκτητών της μέσω επιτυχημένων και
αποτελεσματικών λειτουργιών, μέσω της αύξησης του κεφαλαίου και της δημιουργίας
οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη της εταιρείας, και πάνω απ' όλα μέσω της
ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών της.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η υλοποίηση των υποχρεωτικών
δημοτικών οικονομικών δημόσιων υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος:
- παροχή πόσιμου νερού,
- αποχέτευση και καθαρισμός των αστικών λυμάτων και των ομβρίων υδάτων,
- συλλογή και απομάκρυνση ορισμένων τύπων δημοτικών αποβλήτων,
- διάθεση δημοτικών αποβλήτων.

Η εταιρεία εκτελεί επίσης τις ακόλουθες προαιρετικές εμπορικές δημόσιες υπηρεσίες:
- συντήρηση δημοτικών δρόμων,
- δημόσια ηλεκτροδότηση και καθαρισμός δημόσιων χώρων,
- δραστηριότητες νεκροταφείων και κηδειών και τη διευθέτηση νεκροταφείων (μέσω
εργολάβου που είναι εγγεγραμμένος για την άσκηση της δραστηριότητας).
Η εταιρεία απασχολεί κατά μέσο όρο 50 εργαζομένους, ενώ για περιστασιακές
εργασίες απασχολεί επίσης προσωρινούς συναδέλφους ή προχωρεί σε συμβάσεις με
υπεργολάβους.

Λόγω της φύσης της εργασίας, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται από
το σπίτι (π.χ. διοικητικοί, λογιστές), αλλά ορισμένοι άλλοι εργαζόμενοι δεν
μπορούν (π.χ. συντηρητές δικτύων ύδρευσης στο πεδίο κ.λπ.). Είναι επίσης
απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις σχέσεις μεταξύ αυτών των ομάδων.
Η δυσαρέσκεια των εργαζομένων και οι κακές εσωτερικές σχέσεις μπορούν
γρήγορα να μεταφερθούν στον ιδιοκτήτη και η διοίκηση μπορεί γρήγορα να
οδηγηθεί σε προβλήματα.
Το περιεχόμενο ή το αντικείμενο της αντίληψης που σχετίζεται με την εργασιακή
ικανοποίηση είναι διαφορετικό στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους από ό,τι στους
εργαζόμενους στο εργοστάσιο ή στο πεδίο. Οι θεωρίες της εργασιακής
ικανοποίησης βασίζονται στην ιδέα ότι το αντικείμενο της αντίληψης που προκαλεί
το αίσθημα της ικανοποίησης μπορεί να βρεθεί είτε στο φυσικό περιβάλλον (π.χ.
στα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας), είτε στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
(π.χ. με τους συναδέλφους, με τον προϊστάμενο), είτε σε κάποιο μείγμα των δύο.

Δράσεις και λύσεις
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Τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε συνέντευξη με τον υπεύθυνο για τη συντήρηση του
συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο πλαίσιο της δομημένης συνέντευξης,
μιλήσαμε επίσης για την ικανοποίηση και το οργανωτικό κλίμα. Προκειμένου να
εξασφαλίσουμε τουλάχιστον μια γενική αξιολόγηση, θέσαμε δύο ερωτήσεις:
- Πώς είναι η κατάσταση με την ενεργή έκφραση δυσαρέσκειας;
- Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει οδηγήσει σε περισσότερη ή λιγότερη από
αυτήν μεταξύ των συναδέλφων;
Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα ήταν: "Λιγότερο από ό,τι πριν". Η φυσική απόσταση
μεταξύ εργαζομένων στο πεδίο και εργαζομένων εξ αποστάσεως δεν οδηγεί σε λιγότερη
αίσθηση προσωπικής αντιπαλότητας ή σε λιγότερη δυσαρέσκεια απ' ό,τι όταν οι
εργαζόμενοι εργάζονται μαζί σε ένα γραφείο. Η συνέντευξη έδειξε ότι η εξ αποστάσεως
εργασία δεν επηρεάζει τη διαπροσωπική αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει ούτε περισσότερη
ούτε λιγότερη προσωπική αντιπαλότητα, δυσαρέσκεια ή κακή διάθεση στον οργανισμό
λόγω της εξ αποστάσεως εργασίας.
Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων είναι μία από τις πιο κρίσιμες
πτυχές της εξ αποστάσεως εργασίας. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα
της συνέντευξης δείχνουν ότι σε αυτόν τον οργανισμό υπήρχε στην πραγματικότητα
περισσότερη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19, απ' ό,τι θα υπήρχε αν βρίσκονταν στον τόπο εργασίας.

Εταιρείες όπως η Komunala είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στις εσωτερικές διαφορές.
Ο πρώτος λόγος γι' αυτό είναι ότι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης είναι ένας δήμος,
πράγμα που σημαίνει μεγάλη επιρροή της πολιτικής.
Ένας άλλος λόγος είναι ο μεγάλος αριθμός εξωτερικών συμβασιούχων
εργαζομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει πρόσθετες πιέσεις για την ανάληψη
επιχειρήσεων.

Άτομα που συμμετείχαν και 
προτάσεις
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2,9 Vortal

Η VORTAL είναι μια παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία στις λύσεις eSourcing και
eProcurement. Στο cloud e-Marketplace μας, χιλιάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί αγοραστές
συνδέονται καθημερινά με μια διεθνή κοινότητα εξειδικευμένων προμηθευτών.
Η πλατφόρμα VORTAL συγκεντρώνει περισσότερους από 350 000 χρήστες από τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που αντιπροσωπεύει περισσότερες και
καλύτερες ευκαιρίες τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους προμηθευτές.
Ως νέα εταιρεία, η οποία λειτουργεί τόσο σε βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων όσο
και με προσανατολισμό στο έργο, η VORTAL χρειάζεται να αυξήσει τις ομάδες της,
ειδικά τις ομάδες ανάπτυξης, μέσα σε λίγες ημέρες και να τις έχει παραγωγικές μέσα σε
εβδομάδες. Η εξ αποστάσεως εισαγωγή αντιμετωπίζει μεγαλύτερη κατανάλωση χρόνου
για όσους συνήθως αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο και η δέσμευση όσων εντάσσονται
μπορεί εύκολα να μειωθεί λόγω έλλειψης υποστήριξης ή/και προσοχής.

Οι επικεφαλείς συμμετείχαν πιο ρητά στις δραστηριότητες onboarding - για παράδειγμα,
δημιουργώντας σχέδια μάθησης, θέτοντας σαφείς και ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με
το χρόνο για παραγωγικότητα και συντονίζοντας ενεργά τις συνεδριάσεις, ώστε οι
νεοεισερχόμενοι να συμπεριλαμβάνονται και να συμμετέχουν ενεργά.
Τα διευθυντικά στελέχη ανέπτυξαν κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδιο εισαγωγής:
δημιουργία εγχειριδίων εισαγωγής σε όλες τις ομάδες, τα οποία ενημερώνονται συχνά-
προετοιμασία βίντεο και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο όπου κάθε νεοεισερχόμενος μπορεί να
έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις βασικές πληροφορίες για την πρώτη του φορά στην
εταιρεία.

Δράσεις και λύσεις
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Αποτελέσματα και προτάσεις

Η εταιρεία έκανε επίσης μια προσπάθεια για την καθιέρωση τακτικών τελετουργιών:
διάδοση της χρήσης εργαλείων συνεργασίας (εικονικοί πίνακες, chat) και ψηφιακών
βέλτιστων πρακτικών (κάμερες σε κλήσεις- καταγραφή συνεδριάσεων- διαδώστε το μήνυμα
και ζητήστε να μιλήσετε- μια σειρά συχνών πρωτοβουλιών: δημαρχεία, διαδικτυακά
σεμινάρια που αποτελούν παράδειγμα των αξιών της εταιρείας (π.χ.: διαφορετικότητα -
θεσμός που υποστηρίζει τα άτομα ΛΟΑΤKI), διαδικτυακές δράσεις ομαδοποίησης-
πρωτοβουλίες εσωτερικής δικτύωσης μεταξύ των διευθυντών γραμμής για την άρση των
σιλό και την προώθηση της συνεργασίας- διάθεση χρόνου σε επαναλαμβανόμενες
συνεδριάσεις για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και κίνητρα για συναδέλφους να
κοινωνικοποιούνται εκτός εργασιακού χρόνου/ πλαισίου
Η τελευταία φάση περιελάμβανε την παρακολούθηση: Μικρές συνεντεύξεις, έρευνες ή
ζητώντας από τους προϊσταμένους ανατροφοδότηση.

Σε ένα εξ αποστάσεως πλαίσιο, οι νέοι εργαζόμενοι μπορεί να συμμετέχουν
ενεργά σε συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων, αλλά
δεν έχουν πληροφορίες, ούτε επαληθεύουν ρητά τις αξίες, τις δομές ή τις
ομαδικές διαδικασίες που συνθέτουν την οργανωτική κουλτούρα.
Είναι σημαντικό να προωθηθεί μια κουλτούρα προσανατολισμένη στα
αποτελέσματα, η οποία δίνει τη δυνατότητα και καθιστά τις ομάδες υπόλογες
για το "να γίνονται τα πράγματα", ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη διαφάνεια,
την ειλικρίνεια και την επικοινωνία και μεταδίδει τις αξίες της εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμμετάσχει σε ένα καλά δομημένο πρόγραμμα
onboarding είναι έως και 69% πιο πιθανό να παραμείνουν στην εταιρεία για
έως και τρία χρόνια.
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Εμπλεκόμενοι

2.10 Neotalent

Η Neotalent ανήκει στον Όμιλο Novabase και έχει γραφεία στην Πορτογαλία
(Λισαβόνα και Πόρτο) και στην Ισπανία (Μαδρίτη). Η Neotalent διαθέτει
περισσότερους από 800 συμβούλους τεχνολογίας πληροφορικής και
περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
πελάτη σε επίπεδο τεχνολογίας και ικανοτήτων. Η Neotalent παρέχει
προσωπικό τεχνολογίας πληροφορικής και διαχειριζόμενες υπηρεσίες.
Παραδοσιακά, πριν από την πανδημία, οι σύμβουλοι εργάζονταν στις
εγκαταστάσεις του πελάτη υπό την τεχνική εποπτεία και ακολουθώντας τις
πρακτικές διαχείρισης του έργου του πελάτη, σαν να επρόκειτο για επέκταση
της ικανότητας του προσωπικού του.

Ως μέλος του Ομίλου Novabase, η Neotalent συνεργάστηκε στενά με τις περιοχές
υποστήριξης του Ομίλου και είχε μια θέση στην Κεντρική Ομάδα Συντονισμού που
συστάθηκε για να διαχειριστεί την Πανδημία. Αυτή ήταν μια διεπιστημονική ομάδα, που
περιελάμβανε μέλη από κάθε τομέα της Novabase, και ήταν υπεύθυνη για την
παρακολούθηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων, των βέλτιστων πρακτικών, για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες ευεξίας, τη συμμόρφωση των
εγκαταστάσεων, την πρόοδο της λοίμωξης και τη διατήρηση τακτικής ροής πληροφοριών
προς την κοινότητα του Neotalent.
Ο Υπεύθυνος Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Neotalent ήταν το σημείο εστίασης αυτού του
ομίλου και εγγυήθηκε ότι η εταιρεία και η επιχείρηση ήταν σύμφωνες με τις εθνικές ή
Novabase πολιτικές του ομίλου. Εντός της Neotalent, όλοι οι Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων (ο
καθένας υπεύθυνος για μια περίμετρο πελατών και συμβούλων), οι ρόλοι των Ανθρώπων
(HR) και τα τοπικά σημεία εστίασης του πελάτη συμεμτείχαν σε αυτήν την αποστολή.
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Η προσέγγιση της Neotalent βασιζόταν πάντα στην επικοινωνία με όλους τους
ενδιαφερόμενους (ιδίως τους πελάτες και τους συμβούλους) και στην ευελιξία, θέτοντας
πάντα τους ανθρώπους μας σε προτεραιότητα, χωρίς να θέτουμε κανέναν σε κίνδυνο ή
σε οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση.
Σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η Neotalent έπρεπε να διαχειριστεί αντίθετες
απόψεις και επίσης να βοηθήσει τον πελάτη με υλικοτεχνικές και τεχνικές λύσεις που θα
μπορούσαν να επιτρέψουν στους ανθρώπους να εργάζονται στο σπίτι υπό ασφαλή
σύνδεση δικτύου.
Παρά τις διαφορετικές ταχύτητες, η Neotalent κατάφερε να βάλει όλους να εργάζονται εξ
αποστάσεως, με εξαίρεση τα άτομα/ρόλους-κλειδιά που ήταν απαραίτητα για τη
διασφάλιση της επιχειρησιακής και εργασιακής συνέχειας όλων των άλλων, τα οποία
συνέχισαν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις (με πλήρη απασχόληση ή με
προγραμματισμένη εναλλαγή).
Καθώς η πανδημία εξελισσόταν και οι περιορισμοί αίρονταν, η Neotalent έπρεπε να
αποσαφηνίσει ποια θα ήταν η πολιτική της για την εργασία εξ αποστάσεως, δεδομένου
ότι, σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε τρόπος επιστροφής σε ένα περιβάλλον εργασίας
πλήρως επιτόπου. Στην πληροφορική, όπου τα σύνορα των χωρών δεν αποτελούν πλέον
εμπόδιο για την εργασία, αυτό έγινε αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την πρόσληψη
και τη διατήρηση ταλέντων.

Κοιτάζοντας πίσω, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που συνδέονται στενά με
την επιτυχία αυτής της αποστολής. Πρώτον, η ικανότητα ακρόασης, ενσυναίσθησης και
ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό ήταν το
κλειδί για να βρεθεί ο κοινός τόπος και να υπάρξει κοινή λογική.
Αυτό επέτρεψε μια prover διαχείριση των προσδοκιών όλων και μια προσέγγιση με
επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς να αφήσει κανέναν πελάτη σε αδιέξοδο χωρίς λύση. Η
συμπόρευση με τους συμβούλους και τους πελάτες μέχρι το τέλος ήταν κάτι που όλοι
εκτιμούσαν περισσότερο.
Ένας άλλος βασικός παράγοντας ήταν η διατήρηση και η προσαρμογή χωρίς να
διακυβεύονται οι υπάρχουσες ρουτίνες, όπως η παρακολούθηση της ομάδας και των
πελατών και οι συσκέψεις διαχείρισης.

Αποτελέσματα και προτάσεις
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2.11 Ευέλικτη εργασία @Hays Πορτογαλία

Η Hays επενδύει σε δια βίου συνεργασίες που δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους
και οργανισμούς να επιτύχουν. Με πάνω από 50 χρόνια επιτυχίας στο ενεργητικό
τους και με προσωπικό 10.000+ ατόμων σε 33 χώρες, έχουν εξελιχθεί ώστε να
θέτουν τους πελάτες τους στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων τους.
Είναι ο κορυφαίος παγκοσμίως ειδικός στις λύσεις προσλήψεων και εργατικού
δυναμικού, όπως RPO και MSP. Το οικονομικό έτος 21 βοηθήσαμε περίπου 280.000
υποψηφίους υπαλλήλους να εξασφαλίσουν την επόμενη επαγγελματική τους
κίνηση, συμπεριλαμβανομένων περίπου 220.000 θέσεων εργασίας προσωρινής
απασχόλησης και συμβολαίου και περίπου 59.000 θέσεων εργασίας μόνιμης
απασχόλησης.
Πολύ περισσότερα από μια εξειδικευμένη επιχείρηση προσλήψεων, αυτό που
πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει είναι η γνώση μας μέσω της κλίμακας, η βαθιά
κατανόηση και η ικανότητά μας να καινοτομούμε ουσιαστικά για τους πελάτες μας.
Παρέχοντας συμβουλές, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι πελάτες και οι υποψήφιοι στον ταχέως εξελισσόμενο
κόσμο της εργασίας, τους βοηθούν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για το αύριο.

Στην Hays αναγνωρίζουν ότι ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία και ότι το
θέμα της ευέλικτης εργασίας βρίσκεται στην ατζέντα όλων.
Η πανδημία Covid προκάλεσε την πολύ γρήγορη κλιμάκωση του θέματος αυτού και
έτσι το τοπικό διοικητικό συμβούλιο δημιούργησε μια νέα πολιτική ευέλικτης
εργασίας το 2021

Δράσεις και λύσεις
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Αποτελέσματα και προτάσεις

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένων των
ασκούμενων) που εργάζονται απευθείας για την εταιρεία.
Όλοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν έως και δύο ημέρες την εβδομάδα από το
σπίτι.
Είναι κοινή ευθύνη του κάθε ατόμου και του Διευθυντή του να διασφαλίσει ότι η
πολιτική εφαρμόζεται δίκαια, εξασφαλίζοντας ότι οι συνάδελφοι που δεν
επιθυμούν να εργαστούν από το σπίτι δεν υφίστανται αρνητικές συνέπειες που
προκαλούνται από την απουσία άλλων.
Ως μέρος αυτής της Flex πολιτικής, υλοποιήθηκε επίσης ευελιξία στα πρότυπα
εργασίας, με την επιλογή της εισόδου των εργασιών νωρίτερα (μεταξύ 8-9 π.μ.) ή
αργότερα (μεταξύ 5-6 μ.μ.).
Ακολουθώντας τις οδηγίες της τοπικής νομοθεσίας, η Hays έχει επίσης εφαρμόσει
μια επιδότηση εξ αποστάσεως σε όλους τους εργαζόμενους.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο, διαπίστωσαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν εξαιρετικά
ευεργετικά για όλους τους εργαζόμενους, καθώς η παραγωγικότητα, η δέσμευση
και τα κίνητρα παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με προηγούμενες
έρευνες που είχαν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των πανδημιών.
Όσον αφορά τις συστάσεις μας, συμφωνούν ότι το υβριδικό σύστημα εργασίας
είναι θεμελιώδες για τη διαχείριση της κουλτούρας μας. Ωστόσο, είναι ευθύνη του
διευθυντή τους να προσαρμόσει τις ημέρες που οι άνθρωποι κάθε ομάδας
συναντώνται στο γραφείο.
Η προσωπική εκπαίδευση και τα κτίρια ομάδων με όλους τους υπαλλήλους (από
διαφορετικές ομάδες και γραφεία) θα είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί
δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
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Μια γνωστή τράπεζα στην Ελλάδα προσέλαβε μια εξωτερική ιδιωτική εταιρεία που είναι ειδική στην
παροχή κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες για να αντιμετωπίσει την ανάγκη πραγματοποίησης
μιας σειράς σημαντικών αλλαγών που απαιτούνταν στο πλαίσιο:
- χρήσης νέων καναλιών επικοινωνίας
-διαχείρισης και μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των ομάδων εργασίας εξ αποστάσεως
-διαχείρισης συγκρούσεων σε ομάδες εργασίας εξ αποστάσεως
-καθορισμός στόχων
-καθοδήγηση ανθρώπων από απόσταση.

Δράσεις και λύσεις:
Κατά το σχεδιασμό της λύσης από την τρίτη εταιρεία, λήφθηκε υπόψη ιδιαίτερα η ανάγκη για:
-την εξ αποστάσεως εργασία
-την άμεση προσαρμογή του νέου μοντέλου εργασίας και
-της δυνατότητας μεταφοράς και εφαρμογής των νέων πρακτικών από την επόμενη κιόλας ημέρα. Τα
βήματα περιλάμβαναν,
-Διεξαγωγή ομάδας εστίασης για τον καθορισμό των προοπτικών των συμμετεχόντων σε σχέση με τις
προκλήσεις και τις προσδοκίες από το πρόγραμμα μάθησης.

Αναπτύχθηκε ένα νέο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσομοίαζε πλήρως την
υβριδική λειτουργία των διαδικτυακών εργαστηρίων 30%, με στοιχεία αλληλεπίδρασης και ενεργής
συμμετοχής. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ομαδική συμμετοχή των
εκπαιδευομένων με στόχο την αυτοδύναμη μάθηση σε ποσοστό 70%. Καθ' όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής της κατάρτισης υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ αξιοποιήθηκαν και υφιστάμενα διαδικτυακά μαθήματα.

500 τραπεζικά στελέχη και εξωτερική ιδιωτική εταιρεία αποτελούμενη από 14 εμπειρογνώμονες σε
θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και μαθησιακών εμπειριών
Η εξ αποστάσεως εργασία είναι η νέα πραγματικότητα. Η χρήση πρακτικών εργαλείων και τεχνικών
στην καθημερινή εργασία και τα καθήκοντα έχει προτιμηθεί ιδιαίτερα για αυτή τη μετάβαση
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων.

Άτομα που συμμετείχαν 
και προτάσεις
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2.13 Ελληνική μεταλλευτική εταιρεία

Μια ελληνική μεταλλευτική εταιρεία χρειαζόταν αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τους υπαλλήλους της και πραγματοποιήθηκε ψηφιακός
μετασχηματισμός με την εγκατάσταση εφαρμογών cloud για τις υπηρεσίες μισθοδοσίας, για τις
υπηρεσίες του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τη χρήση της πλατφόρμας
myWorkplace για τη διαδραστική επικοινωνία υπαλλήλων και ανθρώπινου δυναμικού.

Δράσεις και λύσεις:
Μια καινοτόμος εταιρεία συστημάτων cloud services ανέλαβε να αντιμετωπίσει την ανάγκη του
ψηφιακού μετασχηματισμού του HR. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλάμβαναν:
-αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των αδειών και των αιτήσεων,
-παρακολούθηση μετατόπισης,
-λεπτομερή καταγραφή των ποινών και των επαίνων,
-λεπτομερή δεδομένα επιδόσεων των εργαζομένων,
-βελτιωμένη παραγωγικότητα,
-μισθοδοσία και πρόβλεψη υπολογισμού και διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών.

1.600 εργαζόμενοι στον τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας και τεχνικοί της καινοτόμου εταιρείας
υπηρεσιών cloud

Μέσα από αυτήν την εμπειρία το τμήμα HR της μεταλλευτικής εταιρείας είχε τη δυνατότητα να
διαχειριστεί εύκολα εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό, να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές εργασίες
και να αποκτήσει ψηφιακά αρχεία προσωπικού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την εφαρμογή
εφαρμογών cloud για την αντιμετώπιση των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού αποδεικνύει μια
μεγάλη αξία και πρακτική στην πράξη.

Άτομα που συμμετείχαν και
προτάσεις
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2.15 Onboarding 2.0 - Πώς η εταιρεία πληροφορικής 
προσφέρει μια εντελώς νέα εμπειρία ένταξης;

Μια γνωστή διεθνής εταιρεία πληροφορικής με εθνικό παράρτημα στην Ελλάδα
απέκτησε μια διαφορετική εξ αποστάσεως εμπειρία για τους νέους υπαλλήλους
στην εταιρεία, που ονομάζεται "On-boarding v2.0".

Δράσεις και λύσεις:
Οι νέοι συνεργάτες έχουν πλήρη συμμετοχή στην εταιρεία, καθώς έχουν την
ευκαιρία να:
• Γνωρίσουν τους διευθυντές, τις ομάδες τους και τους συνεργάτες HR από την 1η

ημέρα διδαδικτυακά
• Περιηγηθούν στο e-guide και να συμμετάσχουν σε εξ απσοτάσεως συναντήσεις

για να γνωρίσουν τους συναδέλφους τους
• Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία, μέχρι το τέλος του 1ου μήνα,τα εκπαιδευτικά

προγράμματα που προσφέρει η πλατφόρμα.

Νέοι υπάλληλοι σε διεθνή εταιρεία πληροφορικής που δραστηριοποιείται σε 13
χώρες και έχει παράρτημα στην Ελλάδα.

Το ξεκίνημα σε μια νέα δουλειά είναι μια πιθανή αιτία άγχους. Μέσω αυτής της
πλατφόρμας, η εταιρεία είναι σε θέση να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των νέων
υπαλλήλων, κάνοντας τους να αισθάνονται προετοιμασμένοι και υποστηριζόμενοι
στο νέο τους ρόλο. Σημειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες που παρέχουν ένα
πρόγραμμα προετοιμασίας έχουν 50% μεγαλύτερη διατήρηση των εργαζομένων
και 62% μεγαλύτερη παραγωγικότητα μεταξύ των νέων υπαλλήλων.

Άτομα που συμμετείχαν 
και προτάσεις
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3. Προτάσεις για νέα εργαλεία και λύση 
για την εξ αποστάσεως εργασία
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Υπάρχουν αρκετά εργαλεία οργάνωσης για αποτελεσματική εξ αποστάσεως
διαχείριση ομάδας. Το σημαντικότερο καθήκον τους είναι να καταστήσουν την
εικονική επικοινωνία και συνεργασία πιο αποτελεσματική.
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης εργαλείων για τη διευκόλυνση και τη
διαχείριση της εξ αποστάσεως εργασίας.
Οι πιο δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες να διεξάγουν:
διαδικτυακές συσκέψεις και συναντήσεις 1 to 1, διαδικτυακά σεμινάρια, εικονικές
εκδηλώσεις δικτύωσης, εκπαίδευση και εργαστήρια, κλήσεις πελατών και πολλά
άλλα.
Στον παρακάτω πίνακα έχουμε περιγράψει τα πιο σημαντικά, τους σκοπούς, τα
χαρακτηριστικά, τα υπέρ και τα κατά τους. Οι ομάδες που εργάζονται εξ
αποστάσεως θα πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιες ποια από τα εργαλεία αυτά είναι
τα πλέον κατάλληλα για αυτούς

Το όνομα του 

εργαλείου:

Σκοπός του εργαλείου: Χαρακτηριστικά:

1. SKYPE

https://www.skype.co

m/

Το Skype είναι ένα δωρεάν εργαλείο 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου που 

επιτρέπει στους χρήστες να 

πραγματοποιούν βιντεοδιασκέψεις, 

κλήσεις και να στέλνουν άμεσα 

μηνύματα

● Βιντεοκλήσεις

● Τηλεφωνικές κλήσεις

● Chat

● Μηνύματα

● Ομαδικές συνομιλίες

● Κοινή χρήση

οθόνης

● Αποστολή μηνυμάτων

με SMS 

● Φωνητικό ταχυδρομείο

2. ΖΟΟΜ

https://zoom.us

Το Zoom είναι μια πλατφόρμα 

τηλεδιάσκεψης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέσω επιτραπέζιου 

υπολογιστή ή εφαρμογής για κινητά και 

επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται 

online για τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακά 

σεμινάρια και ζωντανή συνομιλία.

● Τηλεδιάσκεψη + συνομιλία

εντός συνεδρίου

● Κοινή χρήση οθόνης

● Καταγραφή κλήσης

3. MICROSOFT TEAMS

https://www.microsoft

.com

Η Microsoft Teams είναι μια εφαρμογή 

συνεργασίας που βοηθά τα μέλη του 

οργανισμού να χρησιμοποιούν 

οποιαδήποτε συσκευή για να παραμένουν 

οργανωμένοι και να συνομιλούν. Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Teams για 

να έχετε άμεσες συνομιλίες με μέλη του 

προσωπικού σας ή με επισκέπτες εκτός του 

οργανισμού σας. Μπορείτε επίσης να 

πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις, να 

διοργανώνετε συσκέψεις και να μοιράζεστε 

αρχεία.

● Ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία 

της Microsoft

● Συνομιλία και ανταλλαγή 

μηνυμάτων

● Ακουστικές κλήσεις

● Προγραμματισμός συναντήσεων 

(συνδέσεις με το Outlook)

https://www.microsoft.com/
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4. GOOGLE MEET

https://apps.google.co

m/meet/

Ασφαλείς 

συσκέψεις βίντεο 

για ομάδες και 

επιχειρήσεις.  

Πρόγραμμα 

τηλεδιάσκεψης.

● Αμφίδρομες και πολύπλευρες κλήσεις ήχου και βίντεο με 

ανάλυση έως 720p

● Συνοδευτική συνομιλία

● Κρυπτογράφηση κλήσεων μεταξύ όλων των χρηστών

● Φίλτρο ήχου με ακύρωση θορύβου

● Λειτουργία χαμηλού φωτισμού για βίντεο

● Δυνατότητα συμμετοχής σε συσκέψεις μέσω προγράμματος 

περιήγησης στο web ή μέσω εφαρμογών Android ή iOS

● Ενσωμάτωση με το Ημερολόγιο Google και τις Επαφές 

Google για κλήσεις συσκέψεων με ένα κλικ

● Κοινή χρήση οθόνης για την παρουσίαση εγγράφων, 

υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων ή (εάν 

χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης) άλλων καρτελών του 

προγράμματος περιήγησης

● Δυνατότητα κλήσης σε συσκέψεις με χρήση αριθμού 

κλήσης στις ΗΠΑ

● Δυνατότητα των hosts να αρνούνται την είσοδο και να 

αφαιρούν χρήστες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 

● Δυνατότητα ανύψωσης και υποβιβασμού του χεριού

● Φίλτρα βίντεο, εφέ και μάσκες επαυξημένης 

πραγματικότητας.

5. SLACK

https://slack.com/

Το Slack είναι μια εφαρμογή μηνυμάτων για 

επιχειρήσεις που συνδέει τους ανθρώπους με τις 

πληροφορίες που χρειάζονται. Φέρνοντας τους 

ανθρώπους κοντά για να εργαστούν ως μια 

ενιαία ομάδα, το Slack μεταμορφώνει τον τρόπο 

με τον οποίο επικοινωνούν οι οργανισμοί

● Μηνύματα μίας γραμμής

● Δυνατότητα χρήσης 

ενοποιήσεων και πρόσθετων 

λειτουργιών

● Κοινή χρήση αρχείων

● Δημιουργία ξεχωριστών 

καναλιών

● Μηνύματα μίας γραμμής

● Δυνατότητα χρήσης 

ενοποιήσεων και πρόσθετων 

λειτουργιών

● Κοινή χρήση αρχείων

● Δημιουργία ξεχωριστών 

καναλιών

6. GOTOMEETING

https://www.goto.com

/meeting

Η δυνατότητα GoTo Meeting εξασφαλίζει μια 

ποιοτική εμπειρία διάσκεψης στο web, 

προσφέροντας την πλατφόρμα εικονικών 

συσκέψεων που χαρακτηρίζει τις επιχειρησιακές 

σας ανάγκες.

● Βιντεοδιάσκεψη με 25 

τροφοδοσίες βίντεο υψηλής 

ευκρίνειας ανά συνεδρία

● Chat

● Κλήσεις χωρίς χρέωση 

● Προσωπικές αίθουσες 

συσκέψεων

https://apps.google.com/meet/
https://slack.com/
https://www.goto.com/meeting


45

Εργαλεία και λύσεις

7. DIALPAD

https://www.dialpad.com/

Πλατφόρμα ενοποιημένων επιχειρησιακών 

επικοινωνιών, σχεδιασμένη για τη 

σύνδεση παγκόσμιων ομάδων σε έναν 

χώρο εργασίας.

● Κλήσεις διάσκεψης

● Κοινή χρήση οθόνης

● Εγγραφή και αναπαραγωγή

● Πρόσβαση

μέσω κινητού 

● Δεν απαιτούνται pins για να 

συμμετάσχετε σε κλήσεις

8. FREECONFERENCE

https://www.freeconferenc

e.com/

Το Free Conference προσφέρει μια δωρεάν 

και απεριόριστη υπηρεσία τηλεδιάσκεψης 

με ποιότητα HD. Προγραμματίστε την 

κλήση σας εκ των προτέρων, στείλτε 

προσκλήσεις και υπενθυμίσεις. Οι 

συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν 

από τους υπολογιστές τους, την εφαρμογή 

για κινητά ή να κάνουν δωρεάν κλήση από 

ένα τηλέφωνο.

● Τηλεδιασκέψεις και βιντεοκλήσεις

● Χωρίς κρυφές χρεώσεις

9. JOIN.ME

https://www.join.me

Το Join.me είναι μια διαδικτυακή 

εφαρμογή λογισμικού συνεργασίας για 

κοινή χρήση οθόνης και online 

συναντήσεις. Για να μοιραστούν μια 

επιφάνεια εργασίας ή να φιλοξενήσουν 

μια συνάντηση, οι χρήστες πρέπει πρώτα 

να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν το 

λογισμικό join.me. Οι εφαρμογές για 

κινητές συσκευές είναι διαθέσιμες για 

Android και iOS.

● Εύκολη διάσκεψη και βιντεοκλήσεις

● Κοινή χρήση οθόνης

● Προσαρμόσιμο URL και φόντο

10 GATHER

https://www.gather.town/

Gather. Το Town είναι ένα λογισμικό 

διαδικτυακών διασκέψεων όπως το Zoom, 

αλλά με το πρόσθετο στοιχείο ότι μπορείτε 

να βλέπετε το εικονικό "δωμάτιο" που 

καταλαμβάνετε εσείς και οι άλλοι, και με 

τη δυνατότητα να μετακινείστε και να 

αλληλεπιδράτε με άλλους συμμετέχοντες 

με βάση τις θέσεις σας στο δωμάτιο, 

ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή.

● Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 

τους δικούς τους προσαρμοσμένους 

χώρους

● Πίνακες ανακοινώσεων και κοινόχρηστα 

έγγραφα

● Παιχνίδια είναι διαθέσιμα για να 

παίξετε με την ομάδα σας

11 CLICKUP Το ClickUp σας επιτρέπει να δημιουργείτε 

έγγραφα πλούσιου κειμένου για τα σχέδια 

μάρκετινγκ, τις εκθέσεις, τις στρατηγικές και 

άλλα αρχεία σας. Μπορείτε να τα 

αποθηκεύετε όλα σε ένα μέρος μέσα στο 

ClickUp και να τα επισυνάπτετε ακόμη και σε 

εργασίες. Μπορείτε επίσης να 

επεξεργαστείτε και να συνεργαστείτε με τα 

μέλη της ομάδας σας σε πραγματικό χρόνο, 

σε στυλ Google Docs.

● Υποεργασίες

● Υπενθυμίσεις                                                     

● Προτεραιότητες εργασιών                                

● Παρακολούθηση χρόνου                                   

● Διαγράμματα Gantt                                               

● Στόχοι                                                              

● Εξαρτήσεις                                                            

● Προσαρμοσμένες καταστάσεις                           

● Εκχωρημένα σχόλια                                          

● Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις                         

● Πολλαπλοί εντολοδόχοι                                      

● Προβολή συνομιλίας                                            

● Προσαρμοσμένα δικαιώματα 

πρόσβασης                                                                  

● Docs Collaboration                                                   

● Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

https://www.dialpad.com/
https://www.freeconference.com/
https://www.join.me/
https://www.gather.town/


12 MEISTERTASK

https://www.meistertask.com

Το MeisterTask είναι μια ευέλικτη εφαρμογή 

διαχείρισης έργου που κλιμακώνεται από την 

παρακολούθηση προσωπικού έργου σε ένα 

πλήρες εργαλείο διαχείρισης έργου για μια 

μεγάλη ομάδα. Βασίζεται στο σύστημα 

διαχείρισης εργασιών Kanban, αλλά μπορεί να 

προσαρμοστεί και να εξατομικευτεί ανάλογα 

με τις ανάγκες του έργου ή της εταιρείας σας.

● Πίνακες έργου Kanban

● Υπο-καθήκοντα

● Επιλογές προσαρμογής

● Σημειώσεις

● Σχόλια

● Συνημμένα

● Ετικέτες

● Αυτοματισμοί

● Ενσωματώσεις

● Αστέρια

● Σχέσεις εργασιών

● Εφαρμογές για κινητά

● Προσαρμοσμένοι πίνακες 

ελέγχου

13 BASECAMP

https://basecamp.com/

Το Basecamp είναι μια εφαρμογή 

ηλεκτρονικής συνεργασίας που επιτρέπει 

στους ανθρώπους να διαχειρίζονται τη 

δουλειά τους μαζί και να επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Μπορείτε να το

χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε όλες 

τις εργασίες, τις προθεσμίες, τα αρχεία, τις 

συζητήσεις και τις ανακοινώσεις που 

συμβαίνουν γύρω από την εργασία.

● Ημερολόγιο

● Διαδραστικά 

διαγράμματα Gantt

● Πρότυπα έργων

● Προγραμματισμός

● Λίστα εργασιών

● Δημιουργία 

ομάδων/ομάδων

● Διαχείριση εγγράφων

● Φόρουμ

● Αλληλογραφία ή άμεση 

ανταλλαγή μηνυμάτων

● Προσθήκη 

επαναλαμβανόμενων 

εργασιών

● Ορισμός 

προτεραιοτήτων

● Ιστορικό εργασιών

● Ροή RSS

● Κατανομή πόρων και 

πρόβλεψη

● Παρακολούθηση ωρών 

έργου

● Πλατφόρμα κοινωνικής 

συνεργασίας
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14 ASANA

https://asana.com

Το Asana είναι μια λύση διαχείρισης 

εργασιών που βασίζεται στο cloud και 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

διαχειρίζονται, να συνεργάζονται, να 

επικοινωνούν και να οργανώνουν τις 

εργασίες και τα έργα τους. Είναι 

εξειδικευμένο για το χειρισμό πολλαπλών 

έργων ταυτόχρονα και είναι κατάλληλο 

για εταιρείες κάθε μεγέθους

● Προσαρμόσιμοι πίνακες ελέγχου

● Ροές δραστηριοτήτων

● Λειτουργία εστίασης & ατομικές λίστες 

εργασιών

● Ανάθεση υποεργασιών

● Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

● Προσαρμοσμένο ημερολόγιο

● Ενσωμάτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

● Ειδοποιήσεις & υπενθυμίσεις

● Αυτοματοποιημένες ενημερώσεις

● Δημιουργία έργου/εργασίας

● Δικαιώματα έργου

● Αναζήτηση προβολών

● Παρακολούθηση

● Καθορισμός προτεραιοτήτων και 

ημερομηνιών λήξης

● Ιστοσελίδα για κινητά HTML5 (υποστηρίζεται 

και από iPhone)

● Ενσωματώσεις

● Υποστήριξη πελατών

● Πολλαπλοί χώροι εργασίας

● Προσθήκη ακολούθων

● Ομαδικές συζητήσεις

● Ετικέτες & Σχόλια

15. ΤRELLO Το Trello είναι το οπτικό εργαλείο που 

δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα σας να 

διαχειρίζεται κάθε είδους έργο, ροή 

εργασιών ή παρακολούθηση εργασιών. 

Προσθέστε αρχεία, λίστες ελέγχου ή 

ακόμη και αυτοματισμούς: Προσαρμόστε 

τα πάντα για τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί καλύτερα η ομάδα σας. Απλά 

εγγραφείτε, δημιουργήστε έναν πίνακα 

και ξεκινήστε!

● Λεπτομερείς και γρήγορες επισκοπήσεις 

καρτών μπρος/πίσω  

● Εύκολη, Drag-and-Drop επεξεργασία

● Εύκολη οργάνωση με ετικέτες και σχόλια

● Λίστα ελέγχου μετρητή προόδου

● Αρχείο καρτών

● Εύκολη φόρτωση (τοπικές συσκευές, Dropbox, 

Google Drive και Box)

● Επισύναψη αρχείων

● Φίλτρα δεδομένων

● Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις προθεσμίας

● Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

● Ημερολόγια δραστηριοτήτων

● Ατομική/ομαδική ανάθεση εργασιών

● Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

πληροφοριών

● Ανάκτηση πληροφοριών

● Κρυπτογράφηση δεδομένων SSL

● Προβολές φιλικές προς τα κινητά

● API για προγραμματιστές

https://asana.com/


16 WRIKE

https://www.wrike.com/

Στον πυρήνα του, το Wrike είναι ένα 

εύχρηστο εργαλείο για τον 

εξορθολογισμό της εσωτερικής 

διαχείρισης έργων και των διαδικασιών 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

ομάδας, είτε βρίσκονται στο ίδιο 

γραφείο είτε χωρίζονται από έναν 

ωκεανό.

● Διαχείριση εργασιών

● Παρακολούθηση χρόνου

● Ενσωμάτωση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου

● Ενσωμάτωση Box, Dropbox και Google 

Docs

● Διαχείριση φόρτου εργασίας

● Επαναλαμβανόμενες εργασίες

● Προσαρμοσμένες αναφορές

● Ιεράρχηση εργασιών

● Εφαρμογές Android και iPhone

● Συζητήσεις σε εργασίες

● Συνεργασία εγγράφων

● Προσθήκες Apple Mail και Outlook

● Ροή ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο

● Διαδραστικό χρονοδιάγραμμα 

(διάγραμμα Gantt)

17 FILESTAGE

https://filestage.io/about-

us/

Το Filestage είναι μια λύση βασισμένη 

στο cloud που επιτρέπει στους 

οργανισμούς να μοιράζονται, να 

αναθεωρούν και να εγκρίνουν αρχεία 

και περιεχόμενο μέσω μιας 

ενοποιημένης πύλης. Η πλατφόρμα 

επιτρέπει στους οργανισμούς να 

προσκαλούν πολλαπλούς αναθεωρητές, 

να παρακολουθούν τις εκδόσεις των 

αρχείων και να δημιουργούν 

προσαρμοσμένες ροές εργασίας για τη 

δρομολόγηση αρχείων σε ομάδες και 

τον εξορθολογισμό των διαδικασιών 

ανατροφοδότησης/έγκρισης.

● Σχολιάστε βίντεο, έγγραφα PDF, εικόνες 

και αρχεία ήχου

● Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

● Οι πελάτες μπορούν να σχολιάζουν χωρίς 

εγγραφή

● Σαφής έκδοση

● Ροή εργασιών έγκρισης με εξοικονόμηση 

χρόνου

● Λεπτομερής τεκμηρίωση

● Ενσωματωμένη λίστα εργασιών

● Αρχειοθέτηση και εξαγωγή σχολίων

● Προσθέστε την προσαρμοσμένη 

επωνυμία σας

● Λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα

● Κρυπτογράφηση SSL 256-bit για τα 

δεδομένα σας

● Επικόλληση συνδέσμων αναθεώρησης σε 

εργαλεία όπως το Trello, το Slack ή το 

Basecamp
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18 WEEKPLAN

https://weekplan.net/

Τι είναι το weekplan; Το Week Plan είναι 

κάτι περισσότερο από μια τυπική εφαρμογή 

ημερολογίου ή ένα λογισμικό εργασιών. 

Είναι ένας προγραμματιστής 

προτεραιοτήτων που έχει σχεδιαστεί για να 

σας διευκολύνει να επιτύχετε τους στόχους 

σας, βοηθώντας σας να προσδιορίσετε τους 

διάφορους ρόλους σας, να ορίσετε στόχους, 

να παρακολουθείτε τον χρόνο που 

δαπανήθηκε και να παρακολουθείτε τα 

αποτελέσματα.

● Διαισθητικό

● Στόχοι της εβδομάδας

● Προβολή εβδομάδας

19 MURAL

https://www.mural.co/

Το MURAL είναι ένας ψηφιακός χώρος 

εργασίας για οπτική συνεργασία. Το MURAL 

βοηθά όλους στην ομάδα να φαντάζονται 

μαζί για να δημιουργήσουν νέες ιδέες, να 

λύσουν δύσκολα προβλήματα και να 

καινοτομήσουν ταχύτερα.

● Brainstorming

● Εργαλεία συνεργασίας

● Σχολιασμός/Σημειώσεις

● Διαχείριση επικοινωνίας

● Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων

● Διαγράμματα

● Ψηφιακός Canva

● Συζητήσεις / Φόρουμ

● Κοινή χρήση αρχείων

● Διάγραμμα ροής

● Φόρουμ / πίνακας συζητήσεων

● Διαχείριση ιδεών

● Ιδεολογία

● Διαχείριση γνώσης

● Διαχείριση συναντήσεων

20 TEAMWIEVER

https://www.teamviewer.

com/pl/

Το TeamViewer είναι μια ολοκληρωμένη 

λύση εξ απσοτάσεως πρόσβασης, εξ 

αποστάσεως ελέγχου και εξ αποστάσεως 

υποστήριξης που λειτουργεί σχεδόν με κάθε 

πλατφόρμα επιτραπέζιου υπολογιστή και 

κινητού, συμπεριλαμβανομένων των 

Windows, macOS, Android και iOS. Το 

TeamViewer σας επιτρέπει να συνδέεστε εξ 

αποστάσεως σε υπολογιστές ή κινητές 

συσκευές που βρίσκονται οπουδήποτε στον 

κόσμο και να τις χρησιμοποιείτε σαν να 

βρίσκεστε εκεί.

● Ενότητες πελατών με το δικό 

σας εταιρικό σχέδιο

● Εξ αποστάσεως διαχείριση

● Κεντρικές πολιτικές ρύθμισης

● Home Office

● Καταγραφή κάθε σύνδεσης 

υποστήριξης

● Παρουσίαση σε διαδυκτιακή 

σύνδεση

● Ασφαλής σύνδεση

● Ομαδική εργασία σε 

διαδυκτιακή σύνδεση

● Δείτε μια λίστα με όλες τις 

εγκατεστημένες εφαρμογές

● Ώθηση κειμένουνο στο 

πρόχειρο της συσκευής

● Eξαγωγή αρχείων καταγραφής 

συστήματος

● Κοινή χρήση οθόνης σε 

πραγματικό χρόνο

● Συνομιλία και ώθηση

● Διαχείριση χρηστών
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Εργαλεία και λύσεις

https://weekplan.net/
https://www.mural.co/
https://www.teamviewer.com/pl/

