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Η τηλεργασία ως πρωταρ-
χική λύση για την αντιμε-
τώπιση της εξάπλωσης της 
covid-19

Μια αδιαμφισβήτητη πρόκλη-
ση κλήθηκαν να αντιμετωπί-
σουν όλα τα επαγγέλματα με 
το ξέσπασμα της COVID-19, 
καθώς μέσα σε λίγες ημέρες, 
όλες οι εταιρείες αναγκάστη-
καν να εφαρμόσουν μέτρα μη 
εξάπλωσης του νέου κορω-
νοϊού. Εξίσου σημαντικό κομ-
μάτι για τις επιχειρήσεις ήταν 
η διασφάλιση της επιβίωσής 
τους και της συνέχισης της 

οικονομικής τους δραστηρι-
ότητας, με πρωταρχικό γνώ-
μονα την ασφάλεια και την 
προστασία των εργαζομένων 
τους. Σε αυτό το σημείο, η 
τηλεργασία έγινε η νέα πραγ-
ματικότητα και πολύ γρήγορα 
αποδείχθηκε το νούμερο ένα 
μέτρο προστασίας των εργα-
ζομένων. 

Υπήρξαν τομείς στους οποί-
ους φάνταζε εξαιρετικά δύ-
σκολο να λειτουργήσει απο-
τελεσματικά και αποδοτικά 
η εξ αποστάσεως εργασία, 
όμως εκ του αποτελέσμα-

Επιστροφή στη νέα 
εργασιακή κανονικότητα 
με ασφάλεια

Υπόδειγμα συλλογής πρωτοκόλλων σχετικά με την COVID 19.

Η υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία είναι κάτι 
που μας αφορά όλους.
Η ΕΝΙΔΕΑ, με έτος ίδρυσης 
το 2002 και αριθμώντας 
10 εταιρείες-μέλη από τον 
κλάδο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, έχει ως προτεραιότητα 
την συνεχή βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και, γε-
νικότερα, του εργασιακού 
περιβάλλοντος και προς 
αυτή την κατεύθυνση υπο-
στηρίζει έμπρακτα το έργο 
του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). 
Αξιοποιώντας τη συλλογική 
εμπειρία που διαθέτει, τόσο 
σε Ευρωπαϊκό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο μέσω της 
συμμετοχής της στο World 
Employment Confederation 
(WEC),  ανταλλάσσει πρω-
τόκολλα και βέλτιστες 
πρακτικές που μπορούν 
να εφαρμοστούν και να 
υιοθετηθούν στην αγορά, 
ώστε να εξασφαλιστούν 
οι ασφαλέστερες δυνατές 
συνθήκες επιστροφής στην 
εργασία, συνυπολογίζοντας 
τις ιδιαιτερότητες που κρύ-
βει ο κάθε κλάδος.

*Οι εταιρείες-μέλη της ΕΝΙΔΕΑ: Adecco Group Greece, ICAP 
Employment Solutions, ISS Human Resources, KSM Human 
Resources, LMW, Mandynamic, ManpowerGroup Ελλάδας, Optimal 
HR Group, Randstad Hellas, Trenkwalder Hellas

ΕΝΙΔΕΑ (Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης)*
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τος φαίνεται πως μπορεί να 
βοηθήσει και σε επίπεδα που 
δεν είχαμε μέχρι τώρα αντιλη-
φθεί. Πλέον, όχι μόνο προκρί-
νεται ως νούμερο ένα μέτρο 
ενάντια στη διασπορά του ιού, 
αλλά τείνει να παραμείνει στην 
καθημερινή μας εργασία, πε-
ρισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε.

Ο ιδιαίτερα άμεσος τρόπος 
με τον οποίο επιβλήθηκε η 
ανάγκη της τηλεργασίας, μπο-
ρούμε να πούμε ότι επιτάχυνε 
κατά πολύ τον εκσυγχρονισμό 
της αγοράς, υιοθετώντας τα 
παγκόσμια πρότυπα και τις 
διαδικασίες που ήδη χρησιμο-
ποιούνταν. Είναι γνωστό άλ-
λωστε πως δεν πρόκειται για 
μια καινοτομία, αλλά για μια 
αυξανόμενη τάση που ήρθε 
στο προσκήνιο λόγω ειδικών 
και έκτακτων συνθηκών. Είναι 
μια μορφή εργασίας θεσπι-
σμένη στο εθνικό δίκαιο, και 
εντός συνθηκών κρίσης, δύνα-
ται να δημιουργήσει πολλαπλά 
σημαντικά οφέλη, αμοιβαία 

για επιχειρήσεις και εργαζομέ-
νους. Επιπροσθέτως, η ενίσχυ-
ση της τηλεργασίας αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την 
αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας στη χώρα μας, 
ιδιαίτερα μέσα στο επόμενο δι-
άστημα που, καθώς φαίνεται, 
η αγορά θα κινείται πάντα υπό 
το πρίσμα ενός νέου κύματος 
πανδημίας και οι προφυλάξεις 
θα παραμείνουν απαραίτητες 
για την προστασία της δημόσι-
ας υγείας.

Η τηλεργασία είναι μια εύκολη 
και ανέξοδη διαδικασία που 
όμως απαιτεί την ενίσχυση 
των τεχνολογικών υποδομών 
και την επένδυση σε νέες τε-
χνολογίες, από την πλευρά 
των επιχειρήσεων, εκπαιδεύ-
οντας καταλλήλως και το αν-
θρώπινο δυναμικό, ενώ πα-
ράλληλα οι εταιρείες, αλλά και 
οι εργαζόμενοι εξοικονομούν 
χρόνο και χρήμα μέσω της 
απομακρυσμένης επικοινω-
νίας και της «εγκαθίδρυσης», 
των διαδικτυακών συναντή-
σεων.

Πως η τηλεργασία συνέβαλε 
στον τομέα παροχής υπηρε-
σιών ανθρώπινου δυναμικού

Ο κλάδος στον οποίο ανή-
κουν οι εταιρείες/μέλη της 
ΕΝΙΔΕΑ., και αντικείμενο του 
οποίου ουσιαστικά αποτελούν 
οι εργαζόμενοι, έπρεπε να 
βρει άμεσα απαντήσεις στις 
προκλήσεις της νέας τάξης 
πραγμάτων και η τηλεργασία 
σε συνδυασμό με τις απο-
μακρυσμένες επικοινωνίες 
ήταν οι σημαντικότεροι πυ-
λώνες πάνω στους οποίους 
στηρίχθηκαν οι εταιρείες του 
κλάδου για να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα τις δικές τους 
δραστηριότητες αλλά, πρωτί-
στως, και την υποστήριξη των 

εταιρειών/συνεργατών τους 
για τη στελέχωσή τους με το 
κατάλληλο προσωπικό, και όχι 
μόνο. Βασική προϋπόθεση για 
την εύρυθμη λειτουργία της 
διαδικτυακής συνέντευξης, 
αποτέλεσε η τεχνική προετοι-
μασία και εξοικείωση και των 
δύο πλευρών με τη νέα αυτή 
διαδικασία, καθώς και ο έλεγ-
χος της εφαρμογής, από τη 
μεριά των υποψηφίων για την 
αποφυγή καθυστερήσεων . Οι 
απομακρυσμένες συνεντεύ-
ξεις θα μπορούσαν να εντα-
χθούν επιτυχώς στις συνήθεις 
διαδικασίες των τμημάτων αν-
θρώπινου δυναμικού και μετά 
την επιστροφή στις κανονικές 
συνθήκες της αγοράς, εφόσον 
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα απο-
τελεσματική και μεγάλο πο-
σοστό υποψηφίων έχει πλέον 
προσαρμοστεί στις νέες μεθό-
δους επικοινωνίας.

Τα οφέλη που προέκυψαν από 
την ψηφιακή επικοινωνία είναι 
ποικίλα και έδειξαν να ευνο-
ούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
- υποψήφιους εργαζόμενους, 
συμβούλους και εταιρείες-πε-
λάτες. Με επικρατέστερο πλε-
ονέκτημα την εξοικονόμηση 
χρόνου και την ελαχιστοποίη-
ση καθημερινών χρονοβόρων 
διαδικασιών, φαίνεται πως 
ένα μικτό μοντέλο, εργασίας 
γραφείο-σπίτι, είναι πιθανό να 
υιοθετηθεί από αρκετές εται-
ρείες που έχουν αντιληφθεί 
τα οφέλη αυτά.

Στο σημείο αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να τονίσουμε το 
γεγονός ότι η τεχνολογία μας 
έδωσε τη δυνατότητα να συ-
νεχίσουμε απρόσκοπτα το 
έργο της εύρεσης κατάλλη-
λων υποψηφίων για τη στε-
λέχωση των θέσεων σε εται-
ρείες-πελάτες μας, χωρίς να 
μειωθεί η ποιότητα της παρε-

Η τηλεργασία είναι μια 
εύκολη και ανέξοδη 

διαδικασία που όμως 
απαιτεί την ενίσχυση 

των τεχνολογικών 
υποδομών και την 
επένδυση σε νέες 
τεχνολογίες, από 
την πλευρά των 

επιχειρήσεων, 
εκπαιδεύοντας 

καταλλήλως και το 
ανθρώπινο δυναμικό...
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χόμενης υπηρεσίας, αφού δεν 
έγιναν «εκπτώσεις» στην αξι-
ολόγηση των ανθρώπων που 
προκρίθηκαν να στελεχώσουν 
τις εκάστοτε θέσεις εργασί-
ας. Καθώς ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό της επικοινωνίας, εί-
ναι η «γλώσσα» του σώματος, 
ήταν εξαιρετικά σημαντικό το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
των συνεντεύξεων όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη είχαν ει-
κόνα, οπότε δεν χανόταν ένα 
τόσο σημαντικό κομμάτι πλη-
ροφόρησης, κρίσιμο για πολ-
λούς, στην τελική αξιολόγηση 
του συνεντευξιαζόμενου.

Επίσης, το γεγονός ότι οι υπο-
ψήφιοι βρίσκονταν στον φυσι-
κό τους χώρο, τους βοηθούσε 
στο να νιώθουν πολύ πιο γρή-
γορα άνετα και να αποβάλουν 
το άγχος της συνέντευξης, με 
αποτέλεσμα να δίνεται η ευ-
καιρία στον σύμβουλο, υπεύ-
θυνο για την επιλογή, να εμ-
βαθύνει και να είναι σε θέση 
πολύ πιο άμεσα να παίρνει τις 
πληροφορίες που χρειάζεται 
προκειμένου να σχηματίσει 
μια εμπεριστατωμένη άποψη 
για την κάθε υποψηφιότητα.

Σε συνέχεια των παραπάνω 
είναι σημαντικό να υπογραμμί-
σουμε ότι η γρήγορη ανταπό-
κριση των πελατών μας ώστε 
οι συνεντεύξεις να πραγματο-
ποιούνται ηλεκτρονικά αλλά 
κυρίως η ένταξη και, όπου 
ήταν απαραίτητο, η εκπαίδευ-
ση των νέων συνεργατών να 
πραγματοποιείται ηλεκτρο-
νικά, ήταν κομβική στο να 
μπορέσουν οι εταιρείες του 
κλάδου μας να συνεχίσουν 
το έργο της εύρεσης υποψη-
φίων και να καλύπτουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τις, πολλές φορές ιδιάζουσες 
λόγω συνθηκών, ανάγκες των 
πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου που η χώρα μας 
αντιμετώπιζε την απειλή της 
COVID-19. Συγκεκριμένα, οι 
μεγάλοι κυρίως οργανισμοί 
με γρήγορα αντανακλαστικά, 
μπόρεσαν και υλοποίησαν την 
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, με 
κάποιους να παρέχουν στους 
νέους εργαζόμενους, όλον 
τον απαραίτητο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό που απαιτούνταν.

Ωστόσο, ανάμεικτη φαίνεται 
να είναι η εικόνα για την απο-
τελεσματικότητα της διαδι-
κασίας εκπαίδευσης, η οποία 
είναι ακόμα ένα σημαντικό 
μέρος μιας νέας πρόσληψης, 
και μέχρι σήμερα απαιτούσε 
φυσική παρουσία των εκπαι-
δευόμενων. Η ενημέρωση 
που λαμβάνουμε από τους νέ-
ους εργαζόμενους, αλλά και 
από την πλευρά των πελατών, 
είναι ότι μπορεί η ποιότητα 
της εκπαίδευσης που παρέχε-
ται να είναι εφάμιλλη της δια 
ζώσης εκπαίδευσης. Ωστόσο, 
οι δυσκολίες εμφανίζονται 
όταν λήξει η εκπαίδευση και 
ο νέος εργαζόμενος κληθεί να 
αντιμετωπίσει την τεράστια 
πρόκληση να ανταποκριθεί 
σε έναν νέο ρόλο, χωρίς να 
έχει την αμεσότητα στην κα-
θοδήγηση και την επιτόπου 
απάντηση και επίλυση ερωτη-
μάτων και προβλημάτων στην 
νέα του καθημερινότητα. Πα-
ρόλο που έγιναν φιλότιμες 
προσπάθειες από την πλευρά 
των εταιρειών τα παραπάνω 
να γίνονται με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, τα πρώτα στοι-
χεία δείχνουν ότι η έλλειψη 
του πλέγματος υποστήριξης 
από πιο έμπειρους συναδέλ-
φους και τους άμεσους προ-
ϊσταμένους, στο πλαίσιο ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος 
που μέχρι σήμερα θεωρού-
σαμε αυτονόητο, αφήνει ένα 

μεγάλο κενό που δύσκολα θα 
αναπληρωθεί.

Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα 
που εξάγουμε από την πρό-
σφατη εμπειρία της τηλεργα-
σίας,  είναι ότι όταν υπάρχει 
δομή και σωστή οργάνωση, η 
εξ αποστάσεως εργασία, μπο-
ρεί να αποτελέσει έναν σημα-
ντικό πυλώνα για την εξέλιξη 
της αγοράς, υποστηρίζοντας 
παράλληλα την ομαλή επι-
στροφή στον χώρο εργασίας, 
παρέχοντας ασφάλεια, ευελι-
ξία, μείωση κόστους και, υπό 
συνθήκες, αύξηση της αποδο-
τικότητας των εργαζομένων.  

Η προστασία της υγείας των 
εργαζομένων, σε άμεση συ-
νάρτηση με αυτή των εται-
ρειών

Η οργάνωση και η εφαρμογή 
της ασφαλούς επιστροφής 
στον εργασιακό χώρο, απαιτεί 
τη συνεργασία, τον συντονι-
σμό και την άμεση προσαρ-
μογή όλων των ενδιαφερόμε-
νων μερών, ξεκινώντας από 

... όταν υπάρχει δομή 
και σωστή οργάνωση, 
η εξ αποστάσεως 
εργασία, μπορεί 
να αποτελέσει 
έναν σημαντικό 
πυλώνα για την 
εξέλιξη της αγοράς, 
υποστηρίζοντας 
παράλληλα την ομαλή 
επιστροφή στον χώρο 
εργασίας...
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τους εργοδότες και τις κυβερ-
νήσεις και φτάνοντας μέχρι 
τα συνδικάτα, τα ινστιτούτα 
και φυσικά τους ίδιους τους 
εργαζόμενους, ώστε να μπο-
ρέσει να είναι αποτελεσμα-
τική όλη αυτή η προσπάθεια, 
περιορίζοντας την οικονομική 
ύφεση και τον αντίκτυπό της 
στην εργασιακή ζωή των 
ανθρώπων.

Το κλειδί σε όλη αυτή τη δια-
δικασία, αυτό που στο τέλος 
της ημέρας θα καθορίσει την 
εύρυθμη ή όχι λειτουργία μιας 
επιχείρησης τηρώντας τα μέ-
τρα ασφαλείας της νέας κανο-
νικότητας, είναι η ισορροπία. 
Πρέπει να βρεθεί η χρυσή 
τομή που θα ορίζει το μέγιστο 
επιτρεπόμενο επίπεδο ρίσκου, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις 
οικονομικές επιπτώσεις. 

Κατά γενικό κανόνα, όπως 
φαίνεται και στο διάγραμμα 
1, όσο πιο δραστικά είναι τα 
μέτρα που διασφαλίζουν την 
υγεία των εργαζομένων, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυ-
πος στη λειτουργία μιας επι-
χείρησης, επομένως και στα 
αποτελέσματά της και κατά 
συνέπεια και στο σύνολο της 
αγοράς. 

Με την αμεσότητα της απόφα-
σης για lockdown, η μετάβαση 

από πλήρη λειτουργία των επι-
χειρήσεων, σε “remote work” 
ή ακόμα και σε “no work” δεν 
ήταν ομαλή και αυτό οδήγησε 
σε αρκετά προβλήματα, όμως 
πλέον οι εταιρείες έχουν τη 
γνώση, τον χρόνο και φυσικά 
τη δυνατότητα να ακολου-
θήσουν την αντίστροφη δια-
δρομή πολύ πιο ελεγχόμενα. 
Ελαχιστοποιώντας τον κίνδυ-
νο μέσα στον χώρο εργασίας, 
διασφαλίζουν, την απρόσκο-
πτη συνέχιση των δραστηριο-
τήτων τους και επίσης, τόσο 
οι ίδιες οι εταιρείες όσο και οι 
εργαζόμενοι, έχουν πλέον την 
απαραίτητη πληροφόρηση 
και προετοιμασία για να αντι-
μετωπίσουν παρόμοιες κατα-
στάσεις στο μέλλον, καταστά-
σεις που δυστυχώς κανείς μας 
δεν μπορεί να αποκλείσει.

Πρωτόκολλα Υγείας και 
Ασφάλειας 

Έλεγχος πρόσβασης 
και καραντίνα 

•	 Ορισμός αυστηρής πολιτι-
κής εισόδου στον εργασι-
ακό χώρο.

•	 Μέτρηση θερμοκρασίας 
στην είσοδο εγκαταστά-
σεων.

•	 Διενέργεια τυχαίων δειγ-

ματοληπτικών ελέγχων 
θερμοκρασίας στο προ-
σωπικό. 

•	 Οδηγία για ένταξη σε 
καραντίνα για όποιους 
εμφανίζουν το παραμικρό 
σύμπτωμα COVID-19.

•	 Παρακολούθηση και κα-
ταγραφή όσων εισέρχο-
νται ή εξέρχονται από τις 
εγκαταστάσεις.

Απομακρυσμένη 
εργασία 

•	 Παρότρυνση της εξ απο-
στάσεως εργασίας, όσων 
η φυσική παρουσία δεν 
απαιτείται.

•	 Παροχή webinars για την 
απομακρυσμένη εργασία 
και για βέλτιστες πρακτι-
κές ηγεσίας.

Κατάλληλος 
σχεδιασμός 
εργασίας και 
βαρδιών

Δημιουργία διαφορετικών 
ωραρίων εργασίας και δια-
λειμμάτων για την αποφυγή 
συμφόρησης στον χώρο 
εργασίας. Διαχωρισμός 
βαρδιών και γραφείων για 
εξασφάλιση της ελάχιστης 
απόστασης ανάμεσα στους 
εργαζόμενους.

•	 Εντοπισμός και απομόνω-
ση των σημαντικότερων, 
για τη λειτουργία εταιρεί-
ας, εργαζομένων. 

•	 Καταρτισμός πλάνων 
έκτακτης ανάγκης.

Υγεία και Ασφάλεια
•	 Ορισμός σαφούς πολιτι-

κής για την τήρηση των 
αποστάσεων στον χώρο 
εργασίας.Διάγραμμα 1
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•	 Εγκαθίδρυση καθημερι-
νής διαδικασίας απολύ-
μανσης.

•	 Προώθηση υποχρεωτι-
κών πρωτόκολλων ασφά-
λειας και υγιεινής (π.χ. 
πλύσιμο χεριών, χρήση 
μάσκας) για τους εργαζό-
μενους. 

•	 Αποφυγή χρήσης ανελκυ-
στήρων όταν είναι εφικτό.

•	 Αποφυγή κοινής χρήσης 
υλικού (π.χ. γραφική ύλη, 
τηλέφωνο).

•	Παροχή απαραίτητων 
προμηθειών στον 
χώρο εργασίας.

Συμμόρφωση και 
επικοινωνία

•	 Καθημερινή επικοινωνία 
και ενημέρωση ως υπεν-

θύμιση.

•	 Διενέργεια τυχαίων ελέγ-
χων σε όλα τα τμήματα 
για την επαρκή τήρηση 
των μέτρων. 

•	 Αναφορά συμπτωμάτων 
COVID-19 στις αρχές.

Σχετικά με την Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ)

Η ΕΝΙΔΕΑ, είναι η φωνή του κλάδου της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο και εκπροσωπεί 10 εταιρείες-μέλη, που έχουν ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Ο σκοπός της Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικός και αποβλέπει στην παροχή αλληλοϋποστήριξης στα μέλη της για την ενημέ-
ρωσή τους και την κατά το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Βασικό αντικείμενο της Ένωσης είναι η συνεργασία με κρατικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους καθώς και οργανισμούς 
του εξωτερικού, με στόχο:

 ● Την ανάδειξη του ρόλου της προσωρινής απασχόλησης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και κατά συνέ-
πεια στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 ● Την ενίσχυση των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας της προσωρινής απασχόλησης μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης 
των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης.

 ● Την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της προσωρινής απασχόλησης.

 ● Τη μείωση της αδήλωτης εργασίας.

 ● Τη διαμόρφωση, εφαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες απασχόλησης στη χώρα μας.

Η ΕΝΙΔΕΑ είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation 
(WEC)- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.


