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COVID-19 : Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Πώς αντέδρασαν και τι μας είπαν οι HR Managers?

18 Ιουνίου 2020

Εμείς δεν βλέπουμε ένα 

απλό σχεδιάγραμμα.  

Βλέπουμε τον τρόπο να 

αναπτύξετε το brand 

σας.



Ποσοτική Έρευνα 
σε HR στελέχη Οργανισμών & 

Επιχειρήσεων

Συμμετείχαν Ν=245 στελέχη

CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing)

06.04  – 24.04.20

Ταυτότητα Έρευνας
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Περιοχές Διερεύνησης
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• Πόσο έτοιμες ήταν οι επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του Covid-19;

• Τι εκτιμούν  για την οικονομική τους κατάσταση στην μετα-Covid εποχή; 

• Τι μέτρα έχουν λάβει για τους εργαζόμενους;   Ποια η αποτελεσματικότητά τους;

• Πόσο παραγωγική θεωρούν την  τηλεργασία;  Θα την υιοθετήσουν; 

• Έχει αλλάξει η πρακτική τους στις συνεντεύξεις πρόσληψης προσωπικού;

• Έχουν εφαρμόσει το μέτρο της καραντίνας στο προσωπικό τους;



ΤΟ PROFILE ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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Βάση: 245

Το Profile των συμμετεχόντων (1|3)
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Βάση: 245

Το Profile των συμμετεχόντων (2|3)
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7
24

68
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Εμπόριο Ποτών & Τροφίμων 3%

Ιδιωτικής Ασφάλισης 2%

Τράπεζες 9%

Φάρμακα 5%

Τεχνολογίας 8%

Λιανεμπόριο 14%

Ενέργειας 9%

Υγείας 2%

Εκπαίδευσης 1%

Καταναλωτικά αγαθά 6%

Μεταφορές  2%

Τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας

Το Profile των συμμετεχόντων (3|3)

Βάση: 245

Ψυχαγωγίας/ Διασκέδασης 1%

Καπνικά προϊόντα 2%

Τηλεπικοινωνίες 3%

Ξενοδοχεία/ Εστιατόρια 5%

Χημικά 1%

Άλλο 24%

Πετρελαιοειδών 2%
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1. Η εκτίμηση των επιχειρήσεων 
για τη βιωσιμότητα τους



Πρόβλεψη για χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων 
στην μετά Covid εποχή

ΕΡ. Πώς κρίνετε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας 
μέχρι και πριν την εμφάνιση της επιδημίας Covid-19; 

Μεσαία
επιχείρηση

Μεγάλη
επιχείρηση

Ελληνική Πολυεθνική

86% 85% 84% 86%

Πολύ κακή

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

ΔΞ/ ΔΑ

ΕΡ. Και πώς βλέπετε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας/ 
οργανισμού μετά τον Covid-19; 

Πολύ χειρότερη

Λίγο χειρότερη

Το ίδιο / Καμία 
αλλαγή
Λίγο καλύτερη

Πολύ καλύτερη

Δεν γνωρίζω

Μεσαία
επιχείρηση

Μεγάλη
επιχείρηση

Ελληνική Πολυεθνική

Πολύ χειρότερη 36% 15% 20% 12%

Λίγο χειρότερη 41% 49% 46% 52%
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NET SCORE

+78
NET SCORE

-56



Η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης για τον αντίκτυπο του 
Covid-19ου στο ανθρώπινο δυναμικό τους

ΕΡ. Για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19, ποιο από τα παρακάτω 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις ενέργειες που έχετε κάνει ως οργανισμός/ 
εταιρεία για τον αντίκτυπο της επιδημίας στο ανθρώπινο δυναμικό σας; 

Ιούνιος 2020 | σελ....11Βάση: 245

◊ Ήδη υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης σε ισχύ

51%

◊ Υπάρχει κάποιο σχέδιο σε ισχύ, αλλά 
ακόμη εμπλουτίζεται με επιπλέον μέτρα 
καθώς η κατάσταση του Covid-19 
εξελίσσεται

45%

◊ Είμαστε τώρα σε διαδικασία ανάπτυξης 
ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης 2%

◊ Δεν έχουμε αναπτύξει κάποιο σχέδιο και 
δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε ακόμη 2%

[Πολυεθνικές] 
(61%) 

[Ελληνικές] 
(50%) 

ΕΡ. Έχει σχεδιάσει| αναπτύξει η εταιρεία | οργανισμός 
πρακτικές ‘εσωτερικής επικοινωνίας’ για τον Covid-19; 

93

7

ΝΑΙ

ΌΧΙ

%

%



Θετική αποδοχή των κυβερνητικών μέτρων για τους εργαζόμενους                                 
=> Περισσότερο από τις Μεγάλες & Πολυεθνικές εταιρείες

ΕΡ. Πόσο επαρκή θεωρείτε τα μέτρα για τους εργαζόμενους που 
έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του COVID-19; 

2 7

42

49

Πολύ ανεπαρκή

Μάλλον ανεπαρκή

Μάλλον επαρκή

Πολύ επαρκή

%

%

%

%
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91%

Μεσαία
επιχείρηση

Μεγάλη
επιχείρηση

Ελληνική Πολυεθνική

59% 40% 45% 38%

32% 51% 48% 51%



2. Το σχέδιο λειτουργίας των 
επιχειρήσεων Ιούνιος 2020 | σελ....13



Βάση: 245

ΕΡ. Έχει λάβει η εταιρεία / οργανισμός σας κάποιο 
μέτρο | α για τις εγκαταστάσεις της ως αποτέλεσμα 
της επιδημίας Covid-19; 

◊ ΝΑΙ, κλειστά γραφεία 58%

◊ ΝΑΙ, κλειστά καταστήματα 11%

◊ ΝΑΙ, κλειστά καταστήματα | 
λειτουργία μόνο Delivery, Online

10%

◊ ΝΑΙ, κλειστά εργοστάσια 3%

◊ ΟΧΙ, αλλά παρακολουθούμε 
στενά την κατάσταση

21%

◊ ΟΧΙ, και δεν σκοπεύουμε να 
κλείσουμε κάποια εγκατάσταση

11%
32%

68%
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ΕΡ. Όσον αφορά το προσωπικό της εταιρείας, τι από τα 
παρακάτω έχετε κάνει κατά την περίοδο του Covid-19…
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48
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Δεν απαντώ

Απολύσεις

Προσλήψεις 
αντικατάστασης

Νέες προσλήψεις

Αναστολή σύμβαση 
εργασίας

Καμιά μεταβολή στο 
προσωπικό

[Πολυεθνικές -
53%) 

[Ελληνικές - 32%, 
Μεσαίες  επιχ.– 50%, 
vs. Μεγάλες- 26%]

[Μεγάλες επιχ.- 30%, 
vs. Μεσαίες- 9%]

%

Ψύχραιμη η στάση των επιχειρήσεων ως προς το προσωπικό, έχοντας και την βοήθεια 
της κρατικής υποστήριξης



Ενισχυμένο πακέτο μέτρων για την προστασία των εργαζομένων (κατά μ.ο 7 μέτρα)
| Κυριαρχία της ‘εργασίας από το σπίτι’

ΕΡ. Ποιο | α από τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους έχει λάβει ή 
λαμβάνει η εταιρεία | οργανισμός για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19

Βάση: 245

• Εργασία και ψηφιακές | online συναντήσεις από το σπίτι 98%

• Ακύρωση όλων των διεθνών ταξιδιών 92%

• Συμβουλές στους εργαζομένους για τους τρόπους προστασίας του εαυτού τους 92%

• Ενίσχυση του καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εγκαταστάσεων 91%

• Προστατευτικά εργαλεία για τους εργαζόμενους (αντισηπτικά χεριών, μάσκες, γάντια) για χρήση κατά την κρίση τους 90%

• Ακύρωση όλων των εγχώριων ταξιδιών 78%

• Απαίτηση για αυτό-καραντίνα σε εργαζόμενους που έχουν ταξιδέψει μέσα στις τελ. 14 ημέρες 73%

• Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζομένων 35%

• Εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας 24%

• Διεξαγωγή εσωτερικών ατομικών συνεντεύξεων ή ομαδικών συζητήσεων για κατανόηση το πως αισθάνονται οι εργαζόμενοι 21%

• Οργάνωση εικονικών στιγμών χαλάρωσης/ ευεξίας για εργαζόμενους που δουλεύουν από το σπίτι, όπως ‘ώρα καφέ’, ‘ώρα 
γυμναστικής’ και άλλα, ανάλογα με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων

18%

• Μειωμένο ωράριο εργασίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 14%

• Ακύρωση μόνο των μη-σημαντικών ταξιδιών σε χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 12%
• ΑΛΛΟ 8%

Μ.Ο μέτρων 

7,4
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Η ‘εργασία από το σπίτι’ θεωρείται μέτρο υψηλής αποτελεσματικότητας, μαζί με την ‘ακύρωση 
όλων των ταξιδιών’ | Αν και χαμηλή η ‘χρήση των συζητήσεων κατανόησης για το πως 
αισθάνονται οι εργαζόμενοι’, εντούτοις αρκετά αποτελεσματικό

ΕΡ. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η αποτελεσματικότητα του μέτρου…(ότι ανέφερε στην ΕΡ7)…; 
Κλίμακα 1-5 όπου 1=καθόλου αποτελεσματικό και 5=πολύ αποτελεσματικό

Βάση: ΟΣΟΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕΤΡΟ

5 = ‘Πολύ 
αποτελεσματικό’

• Εργασία και ψηφιακές | online συναντήσεις από το σπίτι 85%

• Ακύρωση όλων των διεθνών ταξιδιών 90%

• Συμβουλές στους εργαζομένους για τους τρόπους προστασίας του εαυτού τους 59%

• Ενίσχυση του καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εγκαταστάσεων 76%

• Προστατευτικά εργαλεία για τους εργαζόμενους (αντισηπτικά χεριών, μάσκες, γάντια) για χρήση κατά την κρίση τους 66%

• Ακύρωση όλων των εγχώριων ταξιδιών 89%

• Απαίτηση για αυτό-καραντίνα σε εργαζόμενους που έχουν ταξιδέψει μέσα στις τελ. 14 ημέρες 84%

• Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζομένων 55%

• Εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας 66%

• Διεξαγωγή εσωτερικών ατομικών συνεντεύξεων ή ομαδικών συζητήσεων για κατανόηση το πως αισθάνονται οι εργαζόμενοι 67%

• Οργάνωση εικονικών στιγμών χαλάρωσης/ ευεξίας για εργαζόμενους που δουλεύουν από το σπίτι, όπως ‘ώρα καφέ’, ‘ώρα 
γυμναστικής’ και άλλα, ανάλογα με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων

42%

• Μειωμένο ωράριο εργασίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 50%

• Ακύρωση μόνο των μη-σημαντικών ταξιδιών σε χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 59%

[1]

[2]

[3]
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[6]

[4]

[5]



59

41

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, κυρίως με δυνατότητα εργασίας είτε από 
το σπίτι είτε από άλλο γραφείο  | Πρόσθετες αμοιβές για επιπλέον εργασία

ΕΡ. Με ποιο τρόπο διαχειρίζεται η εταιρεία τον χρόνο εργασίας 
των υπαλλήλων σε περίπτωση κλεισίματος γραφείου/ 
καταστήματος; 

• Εργασία από το σπίτι, εφόσον είναι 
επιθυμητό από τον εργαζόμενο 

73%

• Εργασία από άλλο γραφείο | 
κατάστημα,  εφόσον επιθυμητό από 
τον εργαζόμενο

18%

• Αναστολή σύμβασης εργασίας για 
μέρος του προσωπικού

22%

• Αναστολή σύμβασης για όλους 6%

• Η εργασία σταματά και αποζημίωση 
δίνεται σε όλους τους υπαλλήλους

8%

• Η εργασία σταματά και αποζημίωση 
δίνεται σε επιλεγμένους υπαλλήλους

2%

Βάση: 245

ΕΡ. . Η εταιρεία σας θα πρόσφερε πρόσθετες αμοιβές στους 
εργαζόμενους για να αναλάβουν επιπλέον βάρδιες/  
εργασιακές ευθύνες και / ή να αναπληρώσουν όπου 
απαιτείται, εργαζόμενους που δεν μπορούν να έρθουν στον 
χώρο εργασίας; 

%

%

[Μεγάλες επιχ. - 60%
Vs. Μεσαίες - 50%] 
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(10%)

(29%)

(91%)

[Μεσαίες επιχ.) 

[Πολυεθνικές]
Μεγάλες επιχ.] 



3. Η τηλεργασία
Ιούνιος 2020 | σελ....18



Δεν υπολείπεται σε παραγωγικότητα η ‘εργασία από το σπίτι’ σε σχέση με την 
‘εργασία στο γραφείο’ | Διχασμένες οι ‘μικρότερες’ εταιρείες

ΕΡ. Πιστεύετε ότι η ‘εργασία από το σπίτι’ σε σχέση με την 
‘εργασία στο γραφείο’ είναι….

25

46

29
Περισσότερο 
παραγωγική

Το ίδιο 
παραγωγική | 
Καμία διαφορά

Λιγότερο 
παραγωγική

Βάση: Ν=240, ΟΣΟΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ‘ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΙΤΙ’ Ως ΜΕΤΡΟ

%
%

%

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Μεσαία
επιχείρηση

Μεγάλη
επιχείρηση

Ελληνική Πολυεθνική

29% 25% 25% 25%

38% 47% 47% 44%

33% 29% 28% 31%
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Περισσότερο πιθανό η υιοθέτηση της ‘εργασίας από το σπίτι’ στην μετά Covid εποχή, 
κυρίως από τις Πολυεθνικές εταιρείες

ΕΡ. Πόσο πιθανό είναι να κρατήσετε ως εταιρεία/ οργανισμός το 
συγκεκριμένο μέτρο ‘εργασία από το σπίτι’ και μετά το τέλος του Covid-19; 

Βάση: Ν=240, ΟΣΟΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ‘ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΙΤΙ’ Ως ΜΕΤΡΟ

Μεσαία
επιχείρηση

Μεγάλη
επιχείρηση

Ελληνική Πολυεθνική

24% 32% 25% 44%

48% 42% 44% 39%

29% 26% 31% 17%

7

19

43

17

15
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Πολύ απίθανο

Μάλλον απίθανο

Δεν είμαι σίγουρος |η 
ακόμη

Μάλλον πιθανό

Πολύ πιθανό

%

32%

26%
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ



5. Η πρακτική των συνεντεύξεων 
πρόσληψης Ιούνιος 2020 | σελ....21



Ο Covid-19 επηρέασε σημαντικά και την πρακτική των συνεντεύξεων πρόσληψης, 
με την πλειοψηφία των εταιρειών να την κάνει ‘μόνο online’

ΕΡ. Έχει αλλάξει η πρακτική των συνεντεύξεων πρόσληψης της εταιρεία σας σε 
σχέση με την προ Covid-19; 

• ΝΑΙ, έχουμε αλλάξει την πρακτική με τη 
διεξαγωγή συνεντεύξεων ΜΟΝΟ με online
εργαλεία

68%

• ΝΑΙ, μαζί με την παραδοσιακή πρακτική έχει 
υιοθετηθεί και η διεξαγωγή συνεντεύξεων 
με online εργαλεία

28%

• ΟΧΙ, δεν υπάρχουν αλλαγές στην πρακτική 
των συνεντεύξεων

5%

Βάση: Ν=80, ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ιούνιος 2020 | σελ....22

[Πολυεθνικές,  Μεγάλες επιχ.]

[Ελληνικές,  Μεσαίες επιχ.]



4. Η εφαρμογή του μέτρου της καραντίνας
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Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει επιβάλλει 14ήμερη ‘καραντίνα’ μετά από ταξίδι 
σε περιοχή με Covid-19, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους

ΕΡ. Έχει επιβάλλει η εταιρεία| οργανισμός υποχρεωτική καραντίνα 
ή αυτοεπιβαλλόμενη περίοδο απομόνωσης μετά από ταξίδια σε 
τοποθεσίες με επιβεβαιωμένες περιπτώσεις Covid -19; 

Βάση: 245 Ιούνιος 2020 | σελ....24
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ΌΧΙ

ΌΧΙ ακόμη, αλλά 
παρακολουθείται η 

κατάσταση

ΝΑΙ, μόνο για 
επαγγελματικό ταξίδι

ΝΑΙ, για επαγγελματικό & 
προσωπικό ταξίδι

[Πολυεθνικές - 80%
Μεγάλες επιχ. -73%]) 

%

ΕΡ. ΑΝ ΝΑΙ : Πόσο διήρκησε η υποχρεωτική καραντίνα ή 
αυτοεπιβαλλόμενη περίοδο απομόνωσης; 

• Λιγότερο από 7 ημέρες 1%
• 7-10 ημέρες 3%
• 11-13 ημέρες 1%
• 14 ημέρες 86%
• Περισσότερο από 14 ημέρες 10%

ΕΡ. ΑΝ ΝΑΙ : Αμείβεται ο εργαζόμενος για όσο διάστημα 
διαρκεί η υποχρεωτική καραντίνα ή αυτοεπιβαλλόμενη
περίοδο απομόνωσης;

• ΝΑΙ, μόνο όμως για περιπτώσεις 
που αφορούν επαγγελματικό ταξίδι

12%

• ΝΑΙ, για όλες τις περιπτώσεις 88%

• ΟΧΙ 0%



Συνοψίζοντας…
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 Στο ανησυχητικό περιβάλλον για τις επιπτώσεις του Covid-19 στη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, 1 στις 2 επιχειρήσεις περιμένει ότι η 
οικονομική τους κατάσταση θα ‘χειροτερέψει λίγο’.

Οι βασικότεροι λόγοι…

• το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που έχουν ήδη αναπτύξει, 

• οι πρακτικές εσωτερικής επικοινωνίας που έχουν υιοθετήσει  

• η επαρκής βοήθεια από την κυβέρνηση

 Πιο ‘σίγουρες’ ότι θα ανταπεξέλθουν είναι οι Μεγάλες (50+ 
υπάλληλοι) και οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Η αντίδραση των επιχειρήσεων απέναντι στον Covid-19 
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 Ψύχραιμη θεώρηση από τις επιχειρήσεις της νέας κατάστασης, με 
συνέχιση του πλάνου λειτουργίας και ανάπτυξης μέσα από …

o Διατήρηση του προσωπικού

o Νέες προσλήψεις (1 στις 3 επιχειρήσεις)

o Συνέχιση της λειτουργίας τους, μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, με 
καθιέρωση της ‘τηλεργασίας’

o Ενισχυμένο πακέτο μέτρων (κατά μ.ο 7 μέτρα) για την προστασία των 
εργαζομένων στο χώρο εργασίας…

• Τηλεργασία με online συναντήσεις

• Συμβουλές στους εργαζόμενους για τρόπους προφύλαξης

• Καθαρισμός |απολύμανση χώρων εργασίας

• Παροχή προστατευτικών εργαλείων (π.χ αντισηπτικά)

• Καραντίνα

• Ακύρωση επαγγελματικών ταξιδιών

Το σχέδιο δράσης για το ανθρώπινο δυναμικό στην εποχή του Covid-19 
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 Ένα μέτρο που θεωρείται  υψηλής αποτελεσματικότητας από την 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

 Δεν υπολείπεται σε παραγωγικότητα της ‘εργασίας στο γραφείο’.

 Περισσότερο πιθανό να υιοθετηθεί στην μετά Covi-19 εποχή, 
κυρίως από τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις .

Η τηλεργασία
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