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Τι ισχύει με τις αιτήσεις για την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού 
Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων από τους εργοδότες – επιχειρήσεις για την 

καταβολή στους εργαζομένους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ για τον 

μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα, για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι εργοδότες 

βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεων τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από 

το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία σχετίζονται με τους εργαζομένους που η σύμβαση εργασίας 

συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, καθώς και τη μίσθωση 

ακινήτων επαγγελματικής στέγης, δηλώνοντας ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επι-

χείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, ενώ, σε περίπτωση αλλαγών, 

επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν 

να υποβάλλονται έως και τις 31 Μαΐου και αφορούν το διάστημα από 1 έως 31 Μαΐου. Από 

την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνη δήλωση, 

παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού 

ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Οι εν λόγω τροποποιήσεις πραγμα-

τοποιούνται από τις 19 Μαΐου έως και την 1 Ιουνίου, με την καταβολή της αποζημίωσης να 

πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου και να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και 

μη συμψηφιζόμενη με οποιαδήποτε οφειλή. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, 

για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής υποχρεούνται 

να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, ενώ αν 

αυτές πραγματοποιηθούν τότε θεωρούνται άκυρες.

Ειδική αποζημίωση
Ειδική αποζημίωση θα λάβουν οι εργαζόμενοι που παραμένουν υποχρεωτικά σε αναστολή 

για 3 έως 24 ημέρες εντός του Μαΐου λόγω της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας. 

Ειδικότερα, οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών που επαναλειτουργούν τον Μάιο 

ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1 έως και τις 7 

Ιουνίου, με την καταβολή της αποζημίωσης να πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου 

και το ύψος της να διαμορφώνεται ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης. Έτσι, 

ο εργαζόμενος δικαιούται: για ημερομηνία επαναλειτουργίας 4 Μαΐου (παράταση 3 ημερών) 

54 ευρώ, για ημερομηνία επαναλειτουργίας 11 Μαΐου (παράταση 10 ημερών) 180 ευρώ, για 

ημερομηνία επαναλειτουργίας 18 Μαΐου (παράταση 17 ημερών) 306 ευρώ και για ημερομηνία 

επαναλειτουργίας 25 Μαΐου (παράταση 24 ημερών) 432 ευρώ. Σημειώνεται, τέλος, ότι το χρονικό 

διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο 30 ημέρες και σίγουρα μέχρι τις 31 Μαΐου.
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We give the edge in the race for Talent!
Manpower Professional, specializing in executive search & selection,

identifies, attracts and selects niche talent for You.

EUROSTAT: Η ΕΙΚΟΝΑ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, μεταξύ του τρίτου και 
του τέταρτου τριμήνου του 2019, 
δηλαδή του τελευταίου πριν από 
την έναρξη των μέτρων περιορισμού 
για τον COVID-19 από τα κράτη 
μέλη, 2,8 εκατομμύρια άτομα 
στην ΕΕ (21,4% του συνόλου των 
ανέργων το τρίτο τρίμηνο του 2019) 
βρήκε εργασία. Αναλυτικότερα, 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου, 7,2 εκατομμύρια άτομα 
(55,4%) παρέμειναν άνεργοι και 
3 εκατομμύρια άτομα (23,2%) 
κατέστησαν οικονομικά ανενεργά. 
Επιπροσθέτως, από τα άτομα τα 
οποία είχαν αρχικά απασχοληθεί 
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, 
τα 2,1 εκατομμύρια (1,3%) έμειναν 
άνεργοι κατά το τέταρτο τρίμηνο 
του 2019 και τα 3,5 εκατομμύρια 
(2,3%) μετατράπηκαν σε οικονομικά 
αδρανείς. Τέλος, από όσους είχαν 
αρχικά υπολογιστεί ως οικονομικά 
αδρανείς το τρίτο τρίμηνο του 
2019, τα 3,4 εκατομμύρια (3,4%) 
μετακινήθηκαν στην απασχόληση το 
τέταρτο τρίμηνο του 2019 και τα 3,3 
εκατομμύρια (3,3%) στην ανεργία.

https://www.manpowergroup.gr/niche-talent-may-20/?utm_source=HR-PROFESSIONAL&utm_medium=BANNER&utm_campaign=NICHE-TALENT-MAY20
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http://www.alba.acg.edu/studying-at-alba/lets-meet/information-sessions/emba-virtual-information-session/
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EMPLOYEE EXPERIENCE 
H εμπειρία του υποψηφίου αποτελεί 
θεμέλιο για το employee journey, ενώ 
συμβάλλει άμεσα και στη φήμη της 
εταιρείας ως εργοδότη.

LEADING DURING 
COVID-19 ERA
Η πρόσφατη επιδημία έχει επηρεάσει 
άμεσα την ηγεσία, η οποία καλείται να 
προσαρμοστεί.

WELLBEING  
IN THE WORKPLACE
Η επίτευξη του Wellbeing βοηθά στην 
αύξηση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων και των εταιρειών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑTA
   Στο τεύχος  
Ιουνίου

Info: 
Μαρίνα Καφέζα, T: 210 661 7777  
(εσωτ. 252), E: mkafeza@boussias.com

ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό ισοζύγιο για τον 
Απρίλιο, αρνητικό για το πρώτο 
τετράμηνο του 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης 

στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 

7.205 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 48.555, ενώ οι 

αποχωρήσεις σε 41.350, εκ των οποίων οι 18.225 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις 

και οι 23.125 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου. Επιπλέον, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2019, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 

103.690 λιγότερες θέσεις εργασίας για τον φετινό Απρίλιο, γεγονός που αποδίδεται κυρίως 

στις κατά 233.626 λιγότερες προσλήψεις που παρατηρήθηκαν λόγω των ειδικών οικονομι-

κών συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Τέλος, αναφορικά με την περίοδο Ιανουάριος - Απρίλιος του 2020, οι αναγγελίες 

προσλήψεων ανήλθαν στις 512.791 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις στις 539.940, εκ των 

οποίων οι 310.704 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 229.236 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Συνεπώς, το ισοζύ-

γιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του 2020 είναι αρνητικό και 

διαμορφώνεται στις 27.149 λιγότερες θέσεις εργασίας.

ODYSSEY CYBERSECURITY: 
ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 
GREAT PLACE TO WORK
Τον τίτλο Great Place to Work, ο οποίος πι-

στοποιεί το επίπεδο των εργασιακών συνθη-

κών για το ανθρώπινο δυναμικό, απέσπασε η 

Odyssey Cybersecurity. Ειδικότερα, η πιστοποί-

ηση του Great Place to Work αποτελεί μία επι-

βράβευση για τις εταιρείες, οι οποίες επενδύ-

ουν στο ανθρώπινο δυναμικό και καταφέρνουν 

να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον 

υψηλής εμπιστοσύνης. Σημειώνεται ότι μέσω 

της έρευνας Trust Index, πραγματοποιείται η 

αξιολόγηση της εμπειρίας των εργαζομένων 

αλλά και η ανάλυση της εταιρικής κουλτού-

ρας, στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, 

ενώ η εν λόγω έρευνα επικεντρώνεται σε πέ-

ντε «περιοχές» που συνθέτουν τη συνολική 

εμπειρία που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στον 

εργασιακό χώρο.

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2019, δηλαδή το έτος πριν από την εφαρμογή 
των μέτρων περιορισμού για τον COVID-19 από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα ποσοστά 
ανεργίας εξακολούθησαν να ποικίλουν ευρέως στις διάφορες περιοχές της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε περιοχές της Τσεχί-
ας, με την Πράγα (1,3%) και την Κεντρική Βοημία (1,3%) να ξεχωρίζουν, ενώ τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στη Μαγιότ (30,1%), μια υπερπόντια 
περιοχή της Γαλλίας, και στην Δυτική Ελλάδα με 24,1%. Επιπλέον, μεταξύ των 
239 περιφερειών της ΕΕ, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι 66 είχαν 
ποσοστό ανεργίας μικρότερο από 3,4%, το μισό δηλαδή από τον μέσο όρο της ΕΕ 
(6,7%). Οι εν λόγω περιφέρειες ήταν 22 περιοχές στη Γερμανία, 11 στην Πολωνία, 8 
στην Ολλανδία, 7 στην Τσεχία, 5 στην Αυστρία, 4 στην Ουγγαρία, 3 στη Ρουμανία, 
από 2 σε Βέλγιο και Βουλγαρία, καθώς και από 1 σε Ιταλία και Σλοβακία. Αντιθέτως, 
σε δέκα περιοχές στην Ελλάδα, εννέα στην Ισπανία, πέντε στη Γαλλία και πέντε 
στην Ιταλία, τουτέστιν 29 περιφέρειες συνολικά, καταγράφηκε ποσοστό ανεργίας 
τουλάχιστον της τάξης του 13,4%, δηλαδή διπλάσιο από αυτό της ΕΕ. Επισημαί- 
νεται, τέλος, ότι σε σύγκριση με το 2018, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των περι-
φερειών της ΕΕ είδαν το ποσοστό ανεργίας τους στα άτομα ηλικίας 15-74 ετών να 
κατεβαίνει, με σχεδόν τις μισές (48%) να σημειώνουν μείωση τουλάχιστον 0,5%.

PROJECTYOU: ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ»
Δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Μυστικά για Αποδοτική και Ευχάριστη Τηλεργασία» διοργανώ-

νει η projectyou, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, από τις 18:00 - 21:00, με εισηγητή τον Κώστα 
Θεοφανίδη, Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο, MSc Business Μanagement. Ειδικότερα, το εν λόγω 

σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, στελέχη και υφισταμένους, ελεύθερους 

επαγγελματίες, αποφοίτους νεοεισερχόμενους στην αγορά κ.ά με την εκπαίδευση, που θα γίνει 

με πλατφόρμα e-learning, να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση οπτικοακουστική επαφή με τον 

εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ορισμένα από τα θέματα που θα αναλυθούν 

είναι το πώς οργανώνεται η αποδοτική εργασία μέσω τηλεργασίας, η διαχείριση της ψυχολο-

γίας των εργαζομένων, η διατήρηση της ισορροπίας προσωπικού και εργασιακού χρόνου και 

οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σημειώνεται, τέλος, ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το 

εκπαιδευτικό υλικό με τις παρουσιάσεις των εισηγητών καθώς και τα αποτελέσματα έρευ-

νας σχετικά με την τηλεργασία σήμερα, ενώ θα δοθεί και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgsrV7JJSSPGMVjq6xoEAsCsFvaTvAuv0BMIRhiuLjoNlwQ/viewform
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Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκε, 
πριν από μερικές μέρες, άλλο 
ένα Webex, στο οποίο, εκτός 

από την παρουσίαση των αποτελεσμά-
των της έρευνας «Setting the Stage for a 
return to Work and the New Normal», 
συμμετείχαν και στελέχη της Διαχεί-
ρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η δια-
δικτυακή συνάντηση χωρίστηκε σε δύο 
ενότητες: στην πρώτη παρουσιάστηκαν 
τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυ-
ψαν από 100 περίπου εταιρείες στην 
Ελλάδα, το χρονικό διάστημα από 28 
Απριλίου μέχρι 1 Μαΐου. Στη δεύτερη 
ενότητα, τον λόγο πήραν HR στελέχη 
από την αγορά, κατά βάση από τους κλά-
δους του retail και του manufacturing, 

οι οποίοι μοιράστηκαν τις πολιτικές, τις 
στρατηγικές και τις εμπειρίες από την 
παγκόσμια πανδημία.

Βασικά ευρήματα
Οι ελληνικές εταιρείες φαίνεται να 
απομακρύνονται από τη φάση «δι-
αχείρισης κρίσεων». Ωστόσο, φαίνε-
ται ότι η Ελληνική αγορά διχάζεται, 
χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, 
δηλ. στις εταιρείες που προσπαθούν 
να σταθεροποιήσουν την λειτουργία 
της επιχείρησης και στις εταιρείες που 
προετοιμάζουν πλάνα για το μέλλον. 
Αναφορικά με τις στρατηγικές επιστρο-
φής στην εργασία στην Ελλάδα, οι εται-
ρείες επικεντρώνονται στην επάνοδο 

των εργαζομένων σταδιακά, με κυρι-
ότερα κριτήρια την τοποθεσία (38%), 
τη σπουδαιότητα του ρόλου (36%) ή 
ανά βάρδιες (34%). Ως προς τις προτε-
ραιότητες, η απομακρυσμένη εργασία 
εξακολουθεί να είναι αμφίσημο θέμα, 
καθώς το 47% των εταιρειών δήλωσε 
ότι δεν θα ενθαρρύνει την εξ αποστά-
σεως εργασία σε μόνιμη βάση λόγω της 
έλλειψης εργαλείων για τη μέτρηση 
της παραγωγικότητας. Η επικοινωνία 
εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότη-
τα, ενώ υπάρχει μεγάλη εστίαση στην 
ασφάλεια και υγεία (ψυχική και σωμα-
τική) των εργαζομένων, στην ευεξία, 
καθώς και στην ισορροπία εργασίας και 
προσωπικής ζωής.

Aon: Άλλο ένα επιτυχημένο Webex  
με τη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών HR 

Το δεύτερο κατά σειρά επιτυχημένο Webex διοργανώθηκε από την Συμβουλευτική εταιρεία Αοn, HR 
Consulting Solutions, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκε έρευνα αναφορικά με τις αλλαγές στα 
προγράμματα ανταμοιβών, στη στρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, στις στρατηγικές 
για την επιστροφή στην εργασία, αλλά και στις προτεραιότητες που θέτουν οι εταιρείες στην εποχή 
του Covid-19.

Ο Χρήστος Διαμαντόπουλος, Associates Relations Manager και 
η Βιβή Γιαννακοπούλου, Compensation, Benefits & Metrics 
Manager μίλησαν εκ μέρους της ΑΒ Βασιλόπουλος, με τον 
πρώτο να εξηγεί τα επιτυχημένα μέτρα προστασίας (μάσκες, 
αντισηπτικά, αποστάσεις κ.λπ.) τόσο κατά τη διάρκεια του 
lockdown όσο και με την επιστροφή στη νέα κανονικότητα, 
ενώ η κυρία Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων 
θεμάτων, και στην απόφαση της Ανώτατης Διοίκησης να επι-
βραβεύσει τους εργαζόμενους καταστημάτων και αποθηκών, 
διανέμοντας ποσό άνω των 3 εκ. ευρώ.
Στην έγκαιρη λήψη μέτρων, πριν έρθει το πρώτο κρούσμα 
στην Ελλάδα, και στην αποτελεσματικότητα αυτών αναφέρ-
θηκε ο Γιώργος Συλιβός, HR BP Supply Chain Patras Plant 
της Athenian Brewery. Με την υγεία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, η διοικητική 
ομάδα του Εργοστασίου της Πάτρας πραγματοποιεί καθημερινές 
συναντήσεις για να εξετάσει τα νέα δεδομένα και την πορεία 
των μέτρων και ενεργειών που έχει λάβει. «Η κουλτούρα ενη-
μέρωσης και ασφάλειας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στο 
να μην έχει υπάρξει κανένα κρούσμα» τόνισε ο κύριος Συλιβός. 
Σε άλλο βαθμό ωριμότητας, σε διαφορετικές χώρες βρήκε ο 
κορωνοΐός την PepsiCo, με την Ελλάδα να ανταπεξέρχεται 
σε εξαιρετικό βαθμό, όπως εξήγησε η Αλεξία Κολιοπούλου, 
HRBP Cyprus and Supply Chain GR. Η digital κουλτούρα που 
προϋπήρχε ήταν καταλυτική για την απρόσκοπτη λειτουργία 

της εταιρείας, ενώ η στρατηγική τους επικεντρώνεται στο να 
μην ξεχαστούν οι στόχοι για την ανάπτυξη των Ανθρώπων και 
την Καινοτομία που είχαν τεθεί πριν την πανδημία.
«Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας» είπε η Νεκταρία-Ειρήνη 
Καραμανή, Human Resources Head Greece & Acting Head Italy, 
της Siemens. Σύμφωνα με την ίδια, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην έγκαιρη λήψη μέτρων καθώς και στη συχνή, αληθινή και 
ουσιαστική επικοινωνία με τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα 
να έρθουν όλοι πιο κοντά μεταξύ τους. Επίσης, προτίθενται να 
επικεντρωθούν στη διαχείριση των ιδεών και την καινοτομία, 
ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στον καθορισμό της νέας κανονι-
κότητας.
Εξ ορισμού η ασφάλεια σε μια εταιρεία που αφορά την υγιεινή 
όπως είναι η Ecolab είναι σημαντική τόνισε η Αγγελίνα Μιχαήλ, 
HR Manager Greece & HRBP Textiles Division Europe. Προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση της αγοράς 
προχώρησαν σε αναθεώρηση προτεραιοτήτων και αυξημένες 
συνέργειες του supply chain & του business. Από τις μεγαλύ-
τερες προκλήσεις για την ασφάλεια, ήταν η θωράκιση από την 
έκθεση στον ιό των ανθρώπων σε ρόλους πρώτης γραμμής, που 
έπρεπε να δώσουν λύσεις υγιεινής σε νευραλγικά σημεία, όπως 
τα νοσοκομεία ή ξενοδοχεία υποδοχής περιστατικών Covid-19.  
Η επικοινωνία και η στήριξη με webinars, newsletters και «ανοι-
χτές» πόρτες από το HR ήταν μερικά στοιχεία της επιτυχημένης 
διαχείρισης της κρίσης.

  Τι είπαν τα στελέχη

Επικοινωνία: Παναγιώτα Θεοδώρου, Aon HR Solutions, Greece & Cyprus, Τηλ. 210-7472760, κιν. 6940771080, panayota.theodorou@aonhewitt.gr
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ΚΕΠΕ: Το 32,8% των εργαζομένων  
στην Ελλάδα θα μπορούσε να εργαστεί 
από το σπίτι 
Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας, εκτιμάται ότι, με βάση 

τα στοιχεία του 2019, το 32,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα μπορούσε να εργαστεί από 

το σπίτι, ποσοστό το οποίο, αν και σχετικά χαμηλότερο, δεν διαφέρει πολύ από το αντίστοι-

χο άλλων ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Αναλυτικότερα, οι κλάδοι που παράγουν 

διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες (μεταποίηση, ορυχεία, γεωργία, ξενοδοχεία) 

εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά ευχέρειας εργασίας από το σπίτι από τους κλάδους που 

στρέφονται κυρίως στην εγχώρια αγορά, με τη δυνατότητα για εργασία από το σπίτι να είναι 

μεγαλύτερη σε κλάδους με υψηλότερους μέσους μισθούς. Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό 

δυνατότητας εργασίας από το σπίτι εμφανίζεται στους μισθωτούς (38,3%), με τους εργοδό-

τες (32,4%) και τους αυτοαπασχολούμενους (18,9%) να ακολουθούν, ενώ οι εργαζόμενοι με 

μερική απασχόληση καταγράφουν μικρότερο ποσοστό (25,5%) έναντι εκείνων της πλήρους 

απασχόλησης (33,6%). Επιπλέον, η εργασία από το σπίτι διευκολύνεται περισσότερο στις 

παραγωγικές μονάδες με ανθρώπινο δυναμικό άνω των 10 εργαζομένων (42,8%) παρά στις 

μικρότερες μονάδες (27,5%), αλλά εμφανίζεται αρκετά υψηλότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα 

της χώρας, παρουσιάζοντας διαφοροποίηση με βάση τη γεωγραφική περιφέρεια. Τέλος, η 

μελέτη δείχνει ότι η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι είναι υψηλότερη για τις γυναίκες 

(40,2%) έναντι των ανδρών (27,3%) και ότι οι πιο νέοι (έως 29 ετών) και οι πιο ηλικιωμένοι 

(άνω των 60) εμφανίζουν χαμηλότερη δυνατότητα κατ‘ οίκον εργασίας από τους υπόλοιπους 

εργαζομένους, ενώ το 59,2% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί δυνητικά να 

εργαστεί από το σπίτι, με το αντίστοιχο ποσοστό για τη χαμηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα 

να είναι μόλις στο 7,2% και για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 23,2%.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Έκτακτη έρευνα για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις πραγματοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την 
εταιρεία MARC. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 77,7% των 
επιχειρήσεων που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως τη δραστηριότητα τους, προχώ-
ρησε σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας, με το 13,3% να υιοθετεί το καθεστώς 
τηλεργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του. Επίσης, το 19,9% των επιχειρήσεων, 
που δεν ανέστειλαν τη λειτουργία τους, μείωσε το ανθρώπινο δυναμικό του και 
μόλις το 3,2% το αύξησε, ενώ το 12,7% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων ανέφερε ότι ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων του, 
με μόλις το 3,4% να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις. Επισημαίνεται, 
τέλος, ότι 1 στις 7 επιχειρήσεις δήλωσε ότι ενδέχεται να διακόψει την επιχειρημα-
τική της δραστηριότητα.

MANPOWERGROUP: 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
Δωρεάν ψηφιακά σεμινάρια για την ενδυνά-

μωση των εργαζομένων του τουρισμού προ-

σφέρει η ManpowerGroup. Συγκεκριμένα, το 

πρώτο σεμινάριο αφορά τη «Σύνταξη Ελκυ-

στικού Βιογραφικού Σημειώματος» και θα 

διεξαχθεί στις 27 Μαΐου, στις 10 Ιουνίου και 

στη 1 Ιουλίου του 2020, από τις 16:00 έως τις 

18:00, ενώ το δεύτερο παρέχει «Συμβουλές 

για να ξεχωρίσετε σε μια Συνέντευξη» και 

θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου, στις 11 Ιουνίου 

και στις 2 Ιουλίου του 2020, και πάλι από τις 

16:00 έως τις 18:00.

ΣΕΒ: ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 
Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ, το 67,1% των 

εργαζομένων (2.184.128 άτομα) απασχολού-

νται μόνο σε 20 επαγγέλματα, στα οποία η 

χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επι-

κοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. 

Συγκεκριμένα, τα 7 από τα 20 επαγγέλματα 

με τη μεγαλύτερη απασχόληση στην Ελ-

λάδα δεν περιλαμβάνουν καμία ψηφιακή 

δεξιότητα, τα 8 έχουν υψηλή βαρύτητα στις 

ΤΠΕ και τα υπόλοιπα 5 απαιτούν ήπιες ψη-

φιακές δεξιότητες. «Το γεγονός αυτό ανα-
δεικνύει τη γενικότερη ψηφιακή υστέρηση 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, 
αλλά και το περιορισμένο τεχνολογικό δυ-
ναμικό», αναφέρει ο ΣΕΒ, τονίζοντας την 

ανάγκη για συνολική στρατηγική ανάπτυ-

ξης ψηφιακών δεξιοτήτων, με επενδύσεις, 

επανακατάρτιση εργαζομένων, ανάληψη 

του ρόλου φορέα επανακατάρτισης και πι-

στοποίησης από τις ίδιες τις μεγάλες επι-

χειρήσεις, ενίσχυση της καινοτομίας στην 

εκπαίδευση και διάχυση στις επιχειρήσεις 

των δυνατοτήτων της τεχνολογίας με κλα-

δική και περιφερειακή εξειδίκευση. 

Σημειώνεται ότι τα 20 επαγγέλματα που 

αναφέρονται είναι: πωλητές, καλλιεργη-

τές, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, σερ-

βιτόροι, απασχολούμενοι στις υπηρεσίες 

προστασίας, καθαριστές, δάσκαλοι - νηπι-

αγωγοί, οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων, 

καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού 

τομέα, οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορ-

τηγών και μοτοσικλετών, υπάλληλοι πλη-

ροφόρησης πελατών, άλλοι εκπαιδευτικοί, 

μηχανικοί, μάγειροι, κτηνοτρόφοι, μηχανι-

κοί και επισκευαστές μηχανημάτων, γιατροί 

και δικηγόροι.

WOMANITEE: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ TOOLKIT  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 πλήττουν δυ-

σανάλογα τις γυναίκες, το Womanitee δημιούργησε και παρουσιάζει το Womanitee Toolkit, 

μια εργαλειοθήκη για κάθε γυναίκα που είναι εργαζόμενη, έχει κατάστημα, είναι ελεύθερη 

επαγγελματίας, επιχειρεί ή επιθυμεί να επιχειρήσει. Συγκεκριμένα, τo Womanitee ToolKit 

αποτελεί μία δέσμη εργαλείων προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, που πε-

ριλαμβάνει δωρεάν εκπαιδεύσεις από καταξιωμένους επαγγελματίες, webinars για τα πιο 

σημαντικά θέματα του επιχειρείν, success stories γυναικών που τα κατάφεραν, brainstorming 

workshops και στρογγυλές τράπεζες. Επιπλέον, το Womanitee Toolkit ταξιδεύει σε κάθε τοπική 

κοινωνία της Ελλάδος και μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε κάθε τόπο είτε μέσα σε κάθε επιχεί-

ρηση υποστηρίζοντας τις γυναίκες εργαζόμενες. Σημειώνεται ότι η ομάδα του Womanitee, 

αφού μελετήσει τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου ή κάθε εταιρείας, καταγράφει τις ανάγκες των 

γυναικών και προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία εφαρμόζει, ενώ κάποια ενδεικτικά 

οφέλη από την εφαρμογή της εργαλειοθήκης είναι η ενδυνάμωση, η ενημέρωση, η παροχή 

επιχειρηματικών εργαλείων, η προώθηση συνεργασιών και η δικτύωση.
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Pfizer Hellas: Συνεργασία  
με Συλλόγους Ασθενών για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων  
της πανδημίας 
Η Pfizer Hellas συνεχίζει να συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του κορωνοϊού, θέτοντας στο επίκεντρο τους ασθενείς. Έτσι, σε συνέχεια 

της ενίσχυσης του ΕΣΥ με δωρεές για τον εξοπλισμό των ΜΕΘ και παροχή υγειονομικού 

υλικού, η εταιρεία υλοποιεί σειρά από πρόσθετες δράσεις για την υποστήριξη ασθενών και 

ευάλωτων ομάδων, οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία με Συλλόγους Ασθενών και έχουν 

στόχο την προστασία και την ενδυνάμωση των ίδιων και των οικογενειών τους, απέναντι 

στις επιπτώσεις της πανδημίας. Ειδικότερα, στηρίζει την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, για την 

υλοποίηση του έργου «Μαζί απέναντι στην κρίση», ενισχύει τον Σύλλογο Καρκινοπαθών 

Εθελοντών Φίλων Ιατρών για την υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικών με τη 

διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ στηρίζει και τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος 

Ελλάδος «Προμηθέας» για την υλοποίηση δράσεων.

GRANT THORNTON: ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 50.000 ΕΥΡΩ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Στη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικών υλικών, ύψους 50.000 ευρώ, προχώ-

ρησε η Grant Thornton, με γνώμονα τη συμβολή στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς 

υγειονομικής κρίσης, αλλά και την ενίσχυση του μετώπου που δημιουργήθηκε μεταξύ 

Πολιτείας, κοινωνίας και επιχειρήσεων ενάντια στην πανδημία Covid-19. Συγκεκριμένα, 

η εταιρεία δώρισε στο Υπουργείο Υγείας δύο σύγχρονες κλίνες ΜΕΘ, καθώς και 4 monitor 

τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση των Δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας. 

Παράλληλα, δώρισε εξοπλισμό και υγειονομικά αναλώσιμα στα Δημοτικά Ιατρεία, καθώς 

και στο πολυδύναμο κέντρο αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Με αφορμή την ολοκλήρωση 

των δωρεών, ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα 

δήλωσε: «Έχουμε χρέος να δηλώνουμε “παρών” σε τόσο μεγάλες κρίσεις. Να στεκόμαστε 
δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη και να αποδεικνύουμε πως όσο δύσκολη και αν είναι η 
μάχη, μπορούμε να την κερδίσουμε αν είμαστε μαζί. Εκ μέρους της εταιρείας μας θέλω να 
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ήρωες με τις μάσκες, σε όλους εκείνους που συνέχισαν να 
εργάζονται με αυταπάρνηση προκειμένου να μένουμε εμείς ασφαλείς».

ΜΙΝΕΡΒΑ: ΔΩΡΕΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΤΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 
Η βιομηχανία τροφίμων Μινέρβα προχωρά σε δωρεά εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΣΥ 

στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών της πανδημίας. Ειδικότερα, η εταιρεία 

προσφέρει 3 φορητούς παρακλίνιους αναπνευστήρες για την κάλυψη των αναγκών του 

νοσοκομείου «Σωτηρία», συνεισφέροντας στο έργο των ανθρώπων του συστήματος υγείας 

στη μάχη ενάντια στην πανδημία και, παράλληλα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της. «Η 
βιομηχανία Μινέρβα, εδώ και πάνω από 115 χρόνια, αποτελεί κομμάτι της ελληνικής οικο-
νομίας και παραγωγής, με άρρηκτους δεσμούς με την ελληνική οικογένεια. Στις κρίσιμες 
αυτές στιγμές που βιώνει η χώρα μας, η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα και υποχρέωση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
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Διαβάστε στο τεύχος  
του HR Professional,  
Μαρτίου, τεύχος 173

14 COVER STORY 
Με στόχο την δημιουργία αλησμόνητων 
εμπειριών, η DrinkWorks σχεδιάζει και υλο-
ποιεί άριστης ποιότητας δράσεις και εκδη-
λώσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβά-
νουν εταιρικά events και βραβεία, καθώς και 
team building δραστηριότητες. Ο Απόστολος 
Γεωργόπουλος, Business Development & 
Creative Director, και o Διονύσης Βρετ-
τός, Operations Manager & Teambuilding 
Coordinator της εταιρείας, μοιράστηκαν τον 
επαγγελματισμό, και το πάθος τους που οδη-
γούν με ακρίβεια στην αποτελεσματικότητα 
όλων των παραπάνω!

18 BUILDING HIGH PERFORMING 
TEAMS 
Οι ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμά-
τι κάθε οργανισμού. Σε κάποιο στάδιο της 
επαγγελματικής τους ζωής οι εργαζόμενοι 
είτε ανήκουν είτε συντονίζουν κάποια ομά-
δα. Με δεδομένο ότι το ανθρώπινο είδος πά-
ντα οργανωνόταν σε ομάδες και αυτό είναι 
γραμμένο στο DNA του, οι ομάδες έχουν ένα 
ξεκάθαρο πλεονέκτημα έναντι της μονάδας. 

26 EXECUTIVE SEARCH 
Οι υπηρεσίες Executive Search αποτελούν 
ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου οι εται-
ρείες να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία κάλυ-
ψης θέσεων εργασίας, που χαρακτηρίζει την 
σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα. 

34 TEMPORARY EMPLOYMENT 
Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, οι 
εταιρείες πολλές φορές στρέφονται στην 
προσωρινή απασχόληση, προκειμένου να 
καλύψουν μια νέα ή μια έκτακτη ανάγκη που 
μπορεί να προκύψει. 

https://www.facebook.com/hrprofessional/
https://www.linkedin.com/showcase/hr-professional/
https://www.youtube.com/channel/UCkEEYxyRyYpMLooPW2ESJDw

