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 Διερεύνηση των αλλαγών που επιφέρει η νέα μορφή εργασίας

 Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πολιτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι 
εταιρείες

 Διερεύνηση ανησυχιών, προκλήσεων και αναγκών των εργαζομένων στην εποχή της νόσου 
COVID-19

 Πολιτικές και διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι εταιρείες ώστε οι εργαζόμενοι να 
παραμείνουν παραγωγικοί και παρακινημένοι την περίοδο αυτή 

«Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

Στόχοι της έρευνας
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«Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

Προφίλ έρευνας

807
52% 55%

48% 45%
Ελληνικές
Πολυεθνικές

13% 12%

33% 30%

53% 58%
Μένω μόνος/η
Συγκατοικώ (γονείς, σύντροφος, φίλος/η)
Υπάρχουν παιδιά στο σπίτι

1ος κύκλος 2ος κύκλος

Είδος εταιρείας

Σύνολο 
συμμετεχόντων

Σύνθεση νοικοκυριού

59% των συμμετεχόντων 
έχουν ομάδα υπό την ευθύνη τους 

1 051 

Ποσοστό συμμετεχόντων 
σε καθεστώς 

εξ αποστάσεως/ 
εκ περιτροπής εργασίας

86% 82%
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Ενέργειες εταιρειών

93%

32%

29%

22%

7%

Εξ αποστάσεως εργασία

Εκ περιτροπής εργασία

Διασπορά του προσωπικού σε διαφορετικά γραφεία

Αναστολή συμβάσεων

Χορήγηση υποχρεωτικών άδειών τουλάχιστον 50% της 
ετήσιας άδειας
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Εξ αποστάσεως εργασία 
«Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

49%

11%
19%

15%

40%

10%

0%

10%

Εταιρική κουλτούρα Έλλειψη τεχνολογικού 
εξοπλισμού

Έλλειψη υποστηρικτικών 
πληροφοριακών συστημάτων

Έλλειψη εμπιστοσύνης

Οι λόγοι για τους οποίους θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι δεν τους δόθηκε η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας 

Ελληνική
Πολυεθνική 

47% των εργαζομένων που δεν τους δόθηκε η επιλογή 
της εξ αποστάσεως εργασίας, θεωρούν ότι θα 
μπορούσαν βάσει αντικειμένου να τους είχε 
δοθεί αυτή η δυνατότητα

49%

44%

Ελληνική

Πολυεθνική

(Laptop, printer, scanner κτλ) (Skype, Teams κτλ)
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Παραγωγικότητα

25%

51%

24%

36%

49%

15%

Θετικά

Δεν έχει 
επηρεαστεί

Αρνητικά

Άποψη εργαζομένων και των προϊσταμένων τους για την 
παραγωγικότητά τους

Προϊστάμενοι Εργαζόμενοι 59%

48%

46%

44%

38%

Έλλειψη συγκέντρωσης λόγω ύπαρξης 
παιδιών στο σπίτι

Σύνθετες εταιρικές διαδικασίες που 
επιλύονται πιο αργά μέσω διαδικτυακών 

συναντήσεων

Η ίδια η φύση του αντικειμένου μου (πχ 
δια ζώσης συναντήσεις με πελάτες / κπλ)

Έλλειψη συγκέντρωσης λόγω απουσίας 
ιδιωτικού χώρου για εργασία εντός του 

σπιτιού

Έλλειψη συγκέντρωσης διότι εργάζονται 
και άλλα άτομα στο σπίτι

Αιτίες μείωσης παραγωγικότητας

31% των προϊσταμένων των πολυεθνικών εταιρειών θεωρεί ότι η παραγωγικότητα των 
υφισταμένων τους έχει επηρεαστεί θετικά έναντι 22% των προϊσταμένων των ελληνικών 
εταιρειών 
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Προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας 
«Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

58%

30% 29% 27%
20%

11%

Αύξηση του φόρτου 
εργασίας μου

Δεν γίνεται σεβαστό το 
ωράριο από τους 
προϊσταμένους

Άγχος για τυχόν μείωση 
της παραγωγικότητάς 

μου

Δεν γίνεται σεβαστό το 
ωράριο από 

συναδέλφους

Προσωπική δυσκολία 
διαχείρισης του χρόνου 

μου 

Έλλειψη σχετικής 
καθοδήγησης από τον 

προϊστάμενό μου

Σε ποιους από τους παρακάτω λόγους οφείλεται η δυσκολία οριοθέτησης εργασίας - προσωπικού χρόνου;

51%

29% 26%
20% 19% 17%

Απουσία σαφών ορίων 
μεταξύ εργασίας και 
προσωπικού χρόνου

Η παραμονή στους 
ίδιους χώρους

Λιγότερη συγκέντρωση / 
μεγαλύτερη απόσπαση 

προσοχής

Η συμβίωση / 
συγκατοίκηση με τα 

υπόλοιπα μέλη

Δεν με δυσκολεύει κάτι Η απομόνωση

Τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει περισσότερο δουλεύοντας εξ αποστάσεως, δεδομένης της ευρύτερης παραμονής στο σπίτι;
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Ανησυχίες και προβληματισμοί
«Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

83%
67%

65%
59%

54%
49%

37%

Η εγχώρια οικονομία
Η παγκόσμια οικονομία

Ενδεχόμενη νέα έξαρση της νόσου
Η δυσκολία να επανέλθει η «κανονικότητα»

Η σωματική υγεία (προσωπική και της οικογενειάς μου)
Η οικονομική μου κατάσταση

Η ψυχολογική κατάσταση (προσωπική και του περιβάλλοντός μου)

Τι σας προβληματίζει περισσότερο για το μέλλον σε σχέση με την πανδημία;

54%

48%

40%

34%

27%

13%

9%

8%

8%

Μείωση αποδοχών

Μείωση προσωπικού

Στασιμότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Έλλειψη ζήτησης των υπηρεσιών/προϊόντων μας στην αγορά

Πάγωμα αποδοχών

Αλλαγές (Συγχώνευση / Εξαγορά)

Κλείσιμο της εταιρείας

Αναστολή συμβάσεων

Μη ανανεώσεις συμβάσεων

Τι σας ανησυχεί περισσότερο στο μέλλον σε σχέση με την εργασία σας;
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Το μέλλον της εξ αποστάσεως εργασίας στην Ελλάδα
«Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

57%

40%

13%

9%

Θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών ως παροχή (πχ 
1 φορά την εβδομάδα)

Θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών ως μόνιμη 
μορφή εργασίας

Δεν έχω ακόμη διαμορφώσει άποψη

Δεν θα υπάρξει καμιά ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τον 
τρόπο εργασίας πριν την νόσο COVID-19

Η αίσθηση των εργαζομένων σε σχέση με το μέλλον της εργασίας εξ αποστάσεως στην Ελλάδα

66% των συμμετεχόντων έχει 
θετική στάση σε μελλοντική 
καθιέρωση της εργασίας      
εξ αποστάσεως ως παροχή 
της εταιρείας/ επιλογή μορφής 
εργασίας

62%

72%

Ελληνική

Πολυεθνική

71%

63%

Γυναίκες

Άντρες

74%

64%

62%

53%

Μέχρι 40 ετών

41-50 ετών

51-60 ετών

Άνω των 60 ετών



Επικοινωνία

Βερώνη Παπατζήμου
Γενική Διευθύντρια, People Services

T +30 211 18 15 600
Μ +30 693 65 73 236
vpapatzimou@kpmg.gr
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Το όνομα και το λογότυπο KPMG αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International.

kpmg.com/socialmedia
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