
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

  

Ρένα Μπαρδάνη 

Πρόεδρος ΔΣ 
8/7/2020 

 

Ελληνική Επιχειρηματικότητα και πανδημία:  

τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα, τα επόμενα 

βήματα και σημεία προσοχής.  

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία. 



Νέο εργασιακό τοπίο 
 

Ο κόσμος της εργασίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από 

ραγδαίες αλλαγές οι οποίες οφείλονται σε τεχνολογικές, οικονομικές 

και κοινωνικές εξελίξεις. 

Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους 

παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η 

βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν 

αναδιαρθρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι 

και επιχειρήσεις.  

Η ταχύτητα που χαρακτηρίζει τις μεταβολές αυτές, δεν έχει 

επιτρέψει τη συνολική και σε βάθος διερεύνηση των επιπτώσεων σε 

σχέση με τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσον αφορά στο κομμάτι 

της υγείας και της ασφάλειας.  



Η Covid-19 ήταν ο καταλύτης που μας έβαλε σε αυτήν την 

πραγματικότητα, σε μία μέρα και χωρίς προετοιμασία. Δεν είναι μόνιμη 

κατάσταση, αλλά μας άνοιξε ένα βιωματικό παράθυρο στο μέλλον. 

Για πρώτη φορά όλοι οι άνθρωποι, σε παγκόσμια κλίμακα, βρέθηκαν 

απέναντι σε μία απειλή που θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την υγεία. 

Η Covid-19, ενδεχομένως, θα ξεπεραστεί, αλλά θα έχει αναδείξει εμφατικά 

την απειλή συστημικών κινδύνων σε έναν στενά διασυνδεμένο κόσμο. 

Πολλά επαγγέλματα και κλάδοι θα αλλάξουν, είτε στην έκτασή τους (θα 

φθίνουν ή θα ενταθούν) είτε στον τρόπο λειτουργίας τους. Η νέα 

κατάσταση θα πρέπει να μελετηθεί και να ρυθμιστεί. 

 

Νέο εργασιακό τοπίο και  Covid-19  



 
Μελέτη επίδρασης της Covid-19 στις ελληνικές 
επιχειρήσεις & στην ελληνική οικονομία  
GRANT THORNTON Ιούλιος 2020  

 



 Νέες συνθήκες εργασίας: καινούργιες μορφές εργασιακών σχέσεων ή 

επέκταση υπαρχόντων και νέο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον 

εργασίας.  

 Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι: κίνδυνοι που προκύπτουν από τις 

αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, υφιστάμενοι κίνδυνοι που ενισχύονται 

από αυτές και δυνητικοί νέοι κίνδυνοι που απαιτούν διερεύνηση. 

 Νέα εργαλεία και δυνατότητες: Δυνατότητες που προκύπτουν από τις 

αλλαγές, τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους νέους κινδύνους και 

εργαλεία προσαρμοσμένα στο νέο περιβάλλον. 

 

Το νέο εργασιακό τοπίο μπορεί να συνοψιστεί στις εξής 
τρεις αλληλένδετες συνιστώσες: 



Η τηλεργασία μπορεί να συμβάλει / συνέβαλε  στην αντιμετώπιση, τόσο 

της απειλής για τη δημόσια υγεία όσο και στη συνέχιση της οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Προβλέπεται ήδη, ως μορφή οργάνωσης εργασίας, στο εθνικό δίκαιο με 

βάση το αρ. 5 του ν. 3846/2010 και στο προσάρτημα Β της ΕΓΣΣΕ 2006-

2007. 

Δημιουργεί πολλαπλά οφέλη, αλλά προϋποθέτει κυρίως αλλαγή 

νοοτροπίας από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και  εργαζομένων.  

Δημιουργεί νέους κινδύνους.  

 

Τηλεργασία  



Αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος 

Ελαστικοποίηση ωραρίου 

Ανάγκη ταχύτατης απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων 

Αλλαγή διαπροσωπικών σχέσεων  

Αλλαγή στις συνήθειες και τον τρόπο λειτουργίας 

Ανάγκη για διαρκή επικοινωνία και παρακολούθηση  

Παρακολούθηση  της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των 

οικογενειών τους 

Εργασιακή ανασφάλεια 

 

Τηλεργασία   –  Νέοι κίνδυνοι 



Η υγειονομική κρίση  είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν 

αντιμετωπίσει οι κοινωνίες και οι επιχειρήσεις. Η υπέρβαση της πρόκλησης 

αυτής θα είναι δυνατή μόνο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και 

για να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου και να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 

και υγιές εργασιακό περιβάλλον.  

Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, η κρίση επιταχύνει τις αλλαγές 

στο εργασιακό περιβάλλον που ήδη ήταν σε εξέλιξη λόγω της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης. Θα πρέπει άμεσα να μελετηθούν από τους 

επιστημονικούς φορείς, να συζητηθούν από τους Κοινωνικούς Εταίρους 

και να ρυθμιστούν από την Πολιτεία. 

Η εξελισσόμενη αυτή κρίση, αναδεικνύει σε όλη την κοινωνία τη σημασία 

θεμάτων όπως η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία και ενισχύει την 

προτεραιότητά τους στον Κοινωνικό Διάλογο. 

  

Συμπερασματικά  



Δράσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Web-conference με στελέχη του ΥΠΕΚΑ 

για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης 

Συμμετοχή του ΕΛΙΝΥΑΕ σε 

τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό 

σχετικά με την επιστροφή στην 

εργασιακή κανονικότητα 

Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών σε 

συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ 

Διαδικτυακή συζήτηση με επιχειρήσεις από τη 

Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα 

Διαδικτυακή συζήτηση με επιχειρήσεις και 

Πανεπιστήμια από την Ήπειρο και τη Δυτική 

Ελλάδα 

Διοργάνωση 5 webinars για την 

ασφάλεια και την ψυχική υγεία. 

Web-conference για την Παγκόσμια ημέρα 

Υ&Α στην Εργασία 



 Αξιοποίηση συμπερασμάτων του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ΥΑΕ 

με θέμα «Mε το βλέμμα στο μέλλον», ιδιαίτερα όσον αφορά σε 

ψηφιοποίηση, ψυχοσωματικούς κινδύνους, νέες εργασιακές συνθήκες. 

 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων κύκλων εκπαίδευσης με σύγχρονη 

μεθοδολογία, υλικό και εκπαιδευτικές μεθόδους. 

 

 Συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς με στόχο την εξέλιξη της έρευνας 

και την ανάπτυξη εξελιγμένων εκπαιδευτικών εργαλείων σε θέματα αιχμής. 

 

Περαιτέρω δράσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 



 

Ακολουθήστε μας 

www.elinyae.gr 


