
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε η έρευνα με θέμα «Ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας» (Digitalization on 

the Labour Market) και επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες», του Έργου 

«Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα». 

Η παρούσα έρευνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και κρίνεται επίκαιρη καθώς την τελευταία 

περίοδο βιώσαμε τις συνέπειες της πανδημίας covid-19 με αποτέλεσμα να έρθει στο 

προσκήνιο η εργασία από απόσταση, για μεγάλο μέρος των εργαζομένων επηρεάζοντας τόσο 

το εργατικό δυναμικό όσο και τις εταιρείες, αλλάζοντας παγιωμένες συνήθειες και δεδομένα. 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των προκλήσεων που βιώνουν οι επιχειρήσεις και οι 

εργαζόμενοι σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, οι επιπτώσεις στη 

παραγωγικότητα και στον τρόπο εργασίας, αλλά και το επίπεδο αποδοχής και την προοπτική 

εξέλιξης του νέου εργασιακού μοντέλου. Επίσης διευρύνθηκαν θέματα: 

• η συνέχιση της εξ αποστάσεως εργασίας (πιθανή διερεύνηση ανά κλάδο, 

απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών, απόψεις διαφόρων κατηγοριών 

στελεχών), 

• η γνώμη των εργαζομένων και των εταιρειών σχετικά με το μέλλον της εξ 

αποστάσεως εργασίας στην Ελλάδα (π.χ. ενσωμάτωση στην πολιτική των 

εταιρειών ως μόνιμη μορφή εργασίας), 

• η επίδραση στην παραγωγικότητα (πιθανή διερεύνηση ανά κλάδο, απόψεις 

εργαζομένων και εργοδοτών, απόψεις διαφόρων κατηγοριών στελεχών) και 

σύνδεση με την εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα, 

• η διερεύνηση ανησυχιών και προβληματισμών (πχ. η απουσία σαφών ορίων 

μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου, αύξηση του φόρτου εργασίας, 

σωματική και ψυχολογική υγεία, κλπ.). 

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:  

 

«Η επικρατούσα άποψη των 
ερωτώμενων είναι ότι η 
ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός συμβάλλουν 
θετικά στην ανάπτυξη ενός 
οργανισμού αναδεικνύοντας τη 
σημαντικότητά του» 
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«Σύμφωνα με το 45,3% του 
δείγματος ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός θα επηρεάσει 
αρκετά την ανάπτυξη ενός 
οργανισμού. Το 26,9% του 
δείγματος δηλώνει πως ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός θα 
επηρεάσει πολύ την ανάπτυξη 
ενός οργανισμού» 

 

 

 
«Το 32,5% του δείγματος δηλώνει 
πως η ψηφιοποίηση έχει 
επηρεάσει ή θα επηρεάσει αρκετά 
στη μείωση του εργατικού 
δυναμικού, ενώ το 22,4% του 
δείγματος δηλώνει πως η 
ψηφιοποίηση θα επηρεάσει ή έχει 
επηρεάσει λίγο στη μείωση του 
προσωπικού» 

 

 

 
 

 
 
«Το 46,7% του δείγματος 
δηλώνει πως ύστερα από τη 
λήξη της πανδημίας ο τρόπος 
εργασίας θα ψηφιοποιηθεί 
αρκετά αποτελεσματικά, ενώ 
το 17,4% του δείγματος 
δηλώνει πως ο τρόπος 
εργασίας θα ψηφιοποιηθεί 
πολύ αποτελεσματικά» 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου info@asda.gr 

 

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής 

Αθήνας με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με 

αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 
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