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Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία για τη λήψη του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
«MSc in Services Management» έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και δεν
έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακού ή
προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Η Εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές
μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την εκπόνηση
της συγκεκριμένης Διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις
αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το Διαδίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση, αναληθούς ή ανακριβούς δηλώσεως, υπόκειμαι στις
συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 4 & 5 του Κανονισμού Σπουδών
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών, καθώς και στις
διατάξεις που προβλέπει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία περί πνευματικής
ιδιοκτησίας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο καθηγητή Κο Α. Ιωαννίδη, για τις
προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να φέρω εις πέρας την διπλωματική αυτή
μελέτη, παρά τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες στην επικοινωνία και τις όποιες
δυσκολίες αντιμετωπίσαμε επί του θέματος.
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλη την ακαδημαϊκή και
διοικητική ομάδα του τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι δίνοντας πρώτα από όλα
έμφαση στην προστασία της υγείας όλων, συνέβαλαν στην ομαλή και ικανοποιητική
διεξαγωγή των μαθημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ενώ
ταυτόχρονα μου έδωσαν την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που
διεύρυναν τους επαγγελματικούς μου ορίζοντες.
Επιπρόσθετα, θερμές ευχαριστίες αρμόζει να απευθύνω σε όλους όσους απάντησαν
στο ερωτηματολόγιο της παρούσης ΔΕ, κυρίως όμως σε όλους τους διδάσκοντες του
ΟΠΑ οι οποίοι όχι μόνο απάντησαν άμεσα, αλλά πολλοί εξ αυτών απέστειλαν τις
ευχές τους και αφιέρωσαν χρόνο προσφέροντας διευκρινιστικές οδηγίες και
παρατηρήσεις για την εν λόγω μελέτη.
Ωστόσο, οι θερμότερες ευχαριστίες μου απευθύνονται στην οικογένειά μου, που
χάρη στην υπομονή, την κατανόηση, τη στήριξη αλλά και την παρότρυνση τους, με
ενδυνάμωσαν και με παρότρυναν να ολοκληρώσω τούτο το εγχείρημα σε μια
αρκετά επιβαρυμένη χρονική περίοδο.
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Σύνοψη
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι καινοτόμες τεχνολογίες που αναδύθηκαν σε
παγκόσμιο επίπεδο, συνετέλεσαν στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής κοινωνίας. Η
αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων κατ’ ανάγκη
οδήγησε στην αναδιαμόρφωση της φύσεως της εργασίας, αναδεικνύοντας την
απομακρυσμένη εργασία. Ωστόσο, η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού επέφερε
καταλυτικές επιπτώσεις στην κανονικότητα ανθρωπότητας, διαταράσσοντας όλα
όσα μέχρι πρότινος αποτελούσαν σταθερές της καθημερινότητας.
Το κύμα της πανδημίας ενέτεινε σε μεγάλο βαθμό την ολοκληρωτική ψηφιοποίηση
των επιχειρήσεων και την καταφυγή σε απομακρυσμένες μορφές εργασίας,
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού παγκοσμίως. Όπως
διαπιστώθηκε, τα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα δεν υιοθετήθηκαν με τον ίδιο
τρόπο και στον ίδιο βαθμό από όλες τις χώρες, γεγονός που σε κάποιο σημείο
οφείλεται στην επικρατούσα ψηφιακή κουλτούρα του κάθε λαού.
Η εκπόνηση λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποσκοπεί στη μελέτη
των νέων μορφών απασχόλησης όπως προέκυψαν από τον Covid-19, επιχειρώντας
να διερευνήσει κατά κύριο λόγο τις επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Λόγω του πλήθους των
επιχειρήσεων υπηρεσιών, για την διενέργεια της έρευνας επιλέγεται ο
εκπαιδευτικός κλάδος και ειδικότερα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, η μελέτη αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον υπήρξε
αποτελεσματική και αποδοτική η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την περίοδο της πανδημίας, τόσο από
πλευράς διδασκόντων, όσο και από πλευράς φοιτητών, καθώς και με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμούν για το μέλλον. Στην διαπίστωση αυτή θα
συνεισφέρουν τόσο τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που παρατίθενται κατά μήκος
του κειμένου, όσο και τα επιμέρους συμπληρωματικά ερευνητικά ερωτήματα.
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Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που συνελέχθησαν από τη χρήση ψηφιακού
ερωτηματολογίου, πραγματοποιείται ανάλυσή τους μέσω του προγράμματος SPSS
και συγκεκριμένα εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι χ2, t test και αναλύσεων
διακύμανσης (ANOVA), ενώ για την παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων
χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Excel. Τέλος, μέσω των στατιστικών ελέγχων
επιχειρείται προσπάθεια γενίκευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εν γένει.
Λέξεις

–

Κλειδιά:

Μορφές

εργασίας,

Τηλεργασία,

Πανδημία,

Covid-19,

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Αποτελεσματικότητα, Τηλεκπαίδευση, Υπηρεσίες
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Ευρετήριο Πινάκων
Αρ.
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2
3
4
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Τίτλος Πίνακα
Ποσοστά των απαντήσεων των καθηγητών σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι
έμειναν συνολικά από την τηλεργασία/τηλεκπαίδευση
Ποσοστά των απαντήσεων των φοιτητών σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι
έμειναν συνολικά από την τηλεκπαίδευση
Ποσοστά των απαντήσεων φοιτητών και καθηγητών σχετικά με το πόσο
ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την τηλεργασία/τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας «φύλου» καθηγητών/τριων και ερώτησης εάν θεωρούν ότι
αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» καθηγητών/τριων και ερώτησης αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα τηλεργασίας
Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριών και ερώτησης σχετικά με την
αποτελεσματική φοίτηση εξ αποστάσεως
Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριων και ερώτησης εάν θεωρούν ότι
αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριων και ερώτησης εάν θεωρούν ότι τα
πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα
Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριων και ερώτησης αναφορικά με την
αποδοτικότητα της τηλεκπαίδευσης
Πίνακας συνάφειας «οικογενειακή κατάστασης» φοιτητών/τριων και ερώτησης
εάν τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα
Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» φοιτητών/τριών και της
αποτελεσματικότητας της τηλεκπαίδευσης
Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» φοιτητών/τριών και ερώτησης
εάν θεωρούν ότι αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» και ερώτησης εάν θεωρούν ότι τα
πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα
Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» φοιτητών/τριών και ερώτησης
εάν θεωρούν ότι η τηλεκπαίδευση ήταν αποδοτική στο σύνολό της
Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «εργασία φοιτητών/τριών» και την
αποτελεσματικότερη φοίτηση με τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «ιδιότητα» και το πόσο υποστηρίζεται ότι η
τηλεκπαίδευση προκάλεσε έντονη κοινωνική απομόνωση
Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «ιδιότητα» και το αν κρίνεται περισσότερο
αποτελεσματική η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «ιδιότητα» και της προτίμησης μορφής
εκπαίδευσης για το μέλλον
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76
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Συντομογραφίες
ΑΕΠ
ΓΣΕΕ
ΔΑΔ
ΕΣΠΑ
ΕΥ
ΚΕΥ
ΟΠΑ
ΤΠΕ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
Ερευνητική Υπόθεση
Κεντρική Ερευνητική Υπόθεση
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας

AI

Artificial Intelligence
Τεχνητή Νοημοσύνη
Chief Operating Officer
Customer Relationship Management
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
Digital Economy & Society Index
Ψηφιακός Δείκτης Οικονομίας & Κοινωνίας
Electronic Data Interchange
Enterprise Resource Planning
Προγραμματισμός Εταιρικών Πόρων
European Working Conditions Surveys
Flexible Working
Government to Business
Information & Communication Technologies Development Index
Interactive Instructional Television
Internet of Things
Massive Open Online Courses
Organisation for Economic Co-operation & Development
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης
Robotic Process Automation
Remote Working
Statistical Package for the Social Sciences
Smart Working
Ευφυής Εργασία
Trust Based Working
University of South California

COO
CRM
DESI
EDI
ERP
EWCS
FW
G2B
ICT
IITV
IoT
MOOCs
OECD
RPA
RW
SPSS
SW
TBW
USC
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Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος και ο κόσμος εν γένει, διανύουν μια από
τις πλέον απαιτητικές περιόδους, με το μέλλον να προμηνύεται εξαιρετικά αβέβαιο.
Ειδικότερα, το μέλλον της εργασίας έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων
συζητήσεων και μελετών, οι οποίες έχουν ενταθεί τα τελευταία 10 χρόνια.
Αναμφίβολα, η εργασία έχει διέλθει πολλές μεταβατικές φάσεις έως ότου
διαμορφωθεί στην ευρέως γνωστή μορφή της, την δια ζώσης εργασία.
Μολαταύτα, η πανδημία του κορονοϊού έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
αναδόμηση και στην προσαρμογή του τρόπου εργασίας των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων παγκοσμίως, επηρεάζοντας όπως είναι φυσικό και την Ελλάδα.
Έχοντας περιορισμένες διαθέσιμες γνώσεις για τον νέο-αναδυθέντα υγειονομικό
κίνδυνο, υπήρξε ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να προστατευθεί ο
ανθρώπινος πληθυσμός. Τα κυριότερα μέτρα που υιοθετήθηκαν ήταν η
αυστηρότατη καραντίνα και ο κατ’ οίκον περιορισμός, μέτρα τα οποία επικρίθηκαν
από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ανά τον κόσμο. Αναπόφευκτο
επακόλουθο των περιοριστικών αυτών μέτρων υπήρξε η υποχρεωτική εξ
αποστάσεως εργασία. Στην μεταβατική αυτή κατεύθυνση κινητήριος μοχλός
υπήρξαν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας και οι αυτοματισμοί.
Υπό το πρίσμα αυτό, στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι νέες μορφές της
τηλεργασίας στην μετά-Covid εποχή στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητά τους κατά την
τεταμένη αυτή περίοδο. Ο λόγος που παρουσιάζονται ειδικότερα οι επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, αποδίδεται στο γεγονός ότι η οικονομική διάρθρωση της
ελληνικής οικονομίας αποδίδει αυξημένο βάρος τριτογενή τομέα, ο οποίος
διαπιστώνεται ότι αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομίας, με περίπου το 7075% από την περίοδο αποβιομηχάνισης της χώρας και εντεύθεν να καλύπτεται από
την παραγωγή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, βάσει στατιστικών δεδομένων για το έτος
2019, το 73,6% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας απασχολήθηκε στον
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τριτογενή τομέα1 (Aaronn O’Neill, 2021), ενώ αντίστοιχα το ελληνικό Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) άγγιξε το 70,4% για το 2019 και το 69,8% για το 20202 (Aaron
O’Neill, 2021).
Δεδομένου του εύρους που καταλαμβάνει ο τριτογενής τομέας, η εστίαση της
παρούσας μελέτης εστιάζει στον κλάδο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
αναγνωρίζοντας τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ως επιχειρήσεις, τους διδάσκοντες
ως εργαζόμενους και τους φοιτητές/τριες ως πελάτες. Η διευκρίνηση αυτή
πραγματοποιείται, καθώς σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν και κατά
πόσον υπήρξε και μπορεί να είναι αποτελεσματική η εξ αποστάσεως φοίτηση
ενηλίκων στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και τι επιθυμείτε για το μέλλον. Ο
στόχος τέθηκε, καθώς διαπιστώθηκε περιορισμένο ερευνητικό υλικό που να
διερευνά – πέραν των μεθόδων τηλεκπαίδευσης – τις επιπτώσεις στην
αποτελεσματικότητα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση τόσο από πλευράς φοιτητών, αλλά πολύ περισσότερο από πλευράς
διδασκόντων, ιδιαιτέρως δε κατόπιν της διετούς εμπειρίας της πανδημίας Covid-19.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η παρούσα διατριβή δομείται ως ακολούθως.
Στο 1ο Κεφάλαιο, πραγματοποιείται η Βιβλιογραφική Επισκόπηση, η οποία
διαχωρίζεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Αρχικά επιχειρείται να ερμηνευθεί η
τηλεργασία, τόσο μέσα από την αποσαφήνιση βασικών εννοιολογικών ορισμών,
όσο και μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια του κεφαλαίου
πραγματοποιείται αναφορά στις μορφές της εργασίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
στη διάρκεια της πανδημίας και δη υπό το πρίσμα της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης που διανύουμε.
Στο 2ο Κεφάλαιο, περιγράφονται οι μορφές εξ αποστάσεως εργασίας που
αναδύθηκαν εν μέσω και ως απόρροια της Covid-19, ενώ διερευνάται η επίδραση
τους στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που τις
εφήρμοσαν. Παράλληλα, επιχειρείται μια σκιαγράφηση των μελλοντικών τάσεων
1
2

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, Διάγραμμα 1
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, Διάγραμμα 2
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και εξελίξεων στην εξ αποστάσεως εργασία στην μετα-πανδημική εποχή. Στο 3ο
Κεφάλαιο μελετώνται οι νέες αυτές τάσεις σε εθνικό επίπεδο.
Στο 3ο Κεφάλαιο που έπεται, αναφέρεται η τηλεργασία και η ψηφιακή ταυτότητα
της Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί προ-Covid-19 αλλά και εν μέσω πανδημίας.
Ακόμη παρουσιάζονται οι νέες μορφές εργασίας στην Ελλάδα, όπως προέκυψαν ως
απόρροια του Covid-19 και η αποτελεσματικότητά τους.
Ακολουθεί το 4ο Κεφάλαιο, όπου πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά σε
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες επηρεάστηκαν και επωφελήθηκαν από
την πανδημία του κορονοϊού.
Εν συνεχεία, στο 5ο Κεφάλαιο περιγράφονται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και οι
νέες μορφές φοίτησης και διδασκαλίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως
επιβλήθησαν από τα νέα υγειονομικά δεδομένα.
Το κύριο ερευνητικό τμήμα της μελέτης αναλύεται στα Κεφάλαια 6 & 7. Στο 6ο
Κεφάλαιο, επιχειρείται διεξοδική ανάλυση της ερευνητικής μεθοδολογίας που
χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και οι
υποθέσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης. Εν προκειμένω παρουσιάζεται η
έρευνα που υλοποιήθηκε με τη χρήση ψηφιακού ερωτηματολογίου επιχειρώντας
να συλλεγούν τα πρωτογενή δεδομένα που θα απαντήσουν ή θα προσεγγίσουν τα
υποθετικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.
Στο 7ο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, αναλύονται
τα στοιχεία όπως αυτά προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συνελέχθησαν και
επιχειρείται

η

ερμηνεία

των

αποτελεσμάτων.

Στην

προσπάθεια

αυτή,

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα SPSS, όπου μέσω των επιμέρους
εργαλείων του πραγματοποιείται η διερεύνηση στατιστικών συσχετισμών.
Τέλος, στο 8ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα όπως
προέκυψαν από τη ανάλυση των κύριων ερευνητικών υποθέσεων αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο ΟΠΑ υπό τις
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επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, επιχειρείται μια
επιφυλακτική προσπάθεια γενίκευσης των αποτελεσμάτων για τα πανεπιστημιακά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, εν το συνόλω τους, ενώ παράλληλα διατυπώνονται οι
περιορισμοί που προέκυψαν και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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1. Εργασιακή Απασχόληση
Πριν την περιγραφή των εργασιακών δεδομένων,– όπως αυτά προέκυψαν εξαιτίας
της ταχύτατης εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού – χρήσιμη κρίνεται μια
σύντομη αναφορά στις Βιομηχανικές Επαναστάσεις, οι οποίες μέσα από τις
καινοτομίες και τις προσαρμογές που επιβλήθησαν σε όλο τον κόσμο,
διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα στην εργασία και στις επιχειρήσεις. Εν αρχή
όλων, λοιπόν, είναι η 1η Βιομηχανική Επανάσταση (1760), η οποία επέφερε την
εκβιομηχάνιση της παραγωγής με ορισμένα από τα κύρια καινοτομικά επιτεύγματα
να περιλαμβάνουν την ατμομηχανή του James Wat, τις περιστρεφόμενες μηχανές
των Arkwright και Crompton, τον αντηχητικό φούρνο του Henry Cot, κ.λπ.
Ακολούθησε η 2η Βιομηχανική Επανάσταση (1880), η οποία ενέτεινε τη μαζική
παραγωγή και τη χρήση του ηλεκτρισμού στην παραγωγική διαδικασία με τη
συνδρομή βελτιωμένων τεχνολογιών. Η εκμετάλλευση νέων πηγών ορυκτών
καυσίμων, καθώς και η διαρκής βελτίωση των θεσμικών και εργασιακών ρυθμίσεων
μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνετέλεσαν στην εμφάνιση της 3ης
Βιομηχανικής Επανάστασης (1945) και συγκεκριμένα στην αυτοματοποίηση της
παραγωγής, την εκτεταμένη χρήση των τηλεπικοινωνιών και την εμφάνιση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Chandler, 1980).
Η εδραίωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων από το 1970 σε
συνδυασμό με τις καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις

- στην πλειονότητα των

Ευρωπαϊκών κρατών - άρχισαν να αναδιαμορφώνουν τις εργασιακές συνθήκες, οι
οποίες μέσα από διαρκείς διαρθρωτικές αλλαγές και προσαρμογές κατέληξαν στη
σημερινή τους μορφή. Ωστόσο, η έλευση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
επέφερε μια εκ των βάθρων αναδόμηση των επιχειρήσεων και της εργασίας
εξαιτίας του εξαιρετικά υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης, αλλά και της ιδιαιτέρως
εύκολης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρος ο κόσμος
πλέον εξαρτάται – σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν – από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών
επικοινωνίας (smartphone, tablet, laptop, κ.ο.κ.). Η εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογικές συσκευές και τεχνολογίες, διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό την
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προσαρμοστικότητα

και

την

ευελιξία

των

περισσοτέρων

επιχειρήσεων,

αναδιαμορφώνοντας τους τρόπους εργασίας και προάγοντας την απομακρυσμένη
εργασία. Από αυτή την οπτική είναι αναγκαίο να μελετηθεί η τηλεργασία και οι
μορφές της οι οποίες αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τις νεότερες μορφές εργασίας.

1.1 Ιστορική Αναδρομή της Απομακρυσμένης Εργασίας
Η απομακρυσμένη εργασία – παρότι δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη πριν την
εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού – έχει μακράν ιστορική πορεία. Βάσει των
καταγεγραμμένων στοιχείων, η πρώτη έμμεση και γενική αναφορά στην τηλεργασία
πραγματοποιήθηκε το 1877 στις ΗΠΑ, όταν ο πρόεδρος μιας τράπεζας επεξέτεινε
την τηλεφωνική γραμμή της τραπέζης, ώστε να συνδέεται με αυτήν του γραφείου
του προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνεί άμεσα ακόμη και κατά την
απουσία του από την τράπεζα (Blackwell et al., 2002).
Ωστόσο, η αφετηρία της εξ αποστάσεως εργασίας εντοπίζεται στο έργο του Jack M.
Nilles (Nilles, 1988), γνωστός ως ο «πατέρας της τηλεργασίας»3, ο οποίος με την
αναφορά του στην έννοια της “τηλεργασίας” πληροφορεί τον κόσμο για μια νέα
μορφή εργασίας, αντισυμβατική και άκρως πρωτοποριακή για τις τότε συνθήκες
ζωής και εργασίας. Η νέα αυτή μορφή εργασίας, η τηλεργασία, υπήρξε αποτέλεσμα
επιχορηγούμενης μελέτης από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, για το Πανεπιστήμιο
Νότιας Καλιφόρνιας, διερευνώντας τις επιπτώσεις πιθανής συσχέτισης μεταξύ
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. Ο Jack Nilles, υπήρξε ο κύριος ερευνητής της
έρευνας αυτής, η οποία υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 1973-74 (Nilles, 2007).
Το κύριο αντικείμενο μελέτης – όπως περιγράφεται στο άρθρο “Some historical
thoughts on the e-Learning Renaissance” του J.Nilles – ήταν να εξεταστεί ο βαθμός
στον οποίο η τεχνολογία επικοινωνιών θα μπορούσε να υποκαταστήσει την
μεταφορά των ανθρώπων, κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν εφαρμόσιμο στην
καθημερινή ζωή και αν θα επέφερε αποτελέσματα στις επιχειρήσεις. Το κύριο
3

Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε τότε ευρέως, “telecommuting” στην αγγλική γλώσσα, είναι μόνο μια
από τις μορφές εργασίας, που χρησιμοποιούνται σήμερα και αποτέλεσε την πρώτη μορφή
απομακρυσμένης εργασίας.
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θεώρημα της έρευνας συνίστατο στο ότι, αν όντως η ερευνητική υπόθεσή δεν ήταν
εφικτή και προσοδοφόρα στις επιχειρήσεις στον πραγματικό κόσμο, τότε αυτή δε
θα ήταν ακολούθως αξιοποιήσιμη, οπότε δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη
μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν για μια
ασφαλιστική εταιρεία στο Λος Άντζελες και το σύστημα IITV του Πανεπιστημίου
Νότιας Καλιφόρνιας. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν, ότι η τηλεργασία απέβη
ιδιαιτέρως θετική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ακόμη και με τη χρήση της
τεχνολογίας του 1973-74. Η εν λόγω έρευνα αξιοποιήθηκε πρωταρχικά από
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αμερικής, όπως το Stanford και το USC (Nilles, 2007).
Όπως είναι ευρέως αποδεκτό, η “τηλεργασία”, η οποία αποτελεί μονάχα ένα από
τους τρόπους απομακρυσμένης εργασίας και συνάμα την πρώτη μορφή που έθεσε
σε εφαρμογή την εξ αποστάσεως εργασία, δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο ορισμό,
καθώς δεν υπάρχει γενική επιστημονική συναίνεση παγκοσμίως (Ληξουριώτης,
2017, 2019; Κωτούλα & Μήτσης, 2021). Παρότι με πάροδο των ετών έχουν
καταγραφεί

ποικίλες

και

διαφορετικές

ερμηνείες

για

την

έννοια

της

απομακρυσμένης εργασίας, όλες έχουν ως κύριο γνώμονα την παραγωγή και
προσφορά εργασίας από διαφορετικό χώρο από εκείνον του γραφείου (ΟΚΕ, 2020)
– υπό την έννοια ενός κτιρίου, όπου όλοι εργάζονται για τον ίδιο σκοπό – με τη
χρήση των τεχνολογιών και των τηλεπικοινωνιών για τη μεταφορά, μετάδοση και
ανταλλαγή πληροφοριών.
Ο κυριότερος ορισμός που αποδίδεται στην τηλεργασία (telecommuting), σύμφωνα
με τον J.Nilles, είναι «η μερική ή ολική αντικατάσταση των τηλεπικοινωνιών, με ή
χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την μεταφορά από και προς την
εργασία δύο φορές την ημέρα» (Nilles, 1988). Στο ίδιο άρθρο του, παρομοίως η
τηλεργασία αναφέρεται ως μια επιλογή εργασίας, η οποία έρχεται να
βελτιστοποιήσει και να μειώσει την εξάρτηση από τις μεταφορές, μεγιστοποιώντας
όμως την εξάρτηση από τις τεχνολογίες της πληροφορίας. Επιπλέον, στο
πρωτοποριακό του έργο ο Nilles προέβλεψε την ευρεία χρήση φορητών
υπολογιστών (microcomputers) και των μόντεμ, ως απαραίτητων εργαλείων για
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τους εργαζομένους του μέλλοντος, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα κατά την
τελευταία 20ετία με απόγειο την περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα σήμερα.
Ένας άλλος ορισμός, με κάπως πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές αναφέρεται στο
βιβλίο “Teleworking explained” του 1993, σύμφωνα με τον οποίο «η τηλεργασία
είναι μια

ευέλικτη μορφή εργασίας από άποψη οργάνωσης, για την οποία

παράλληλα δεν απαιτείται όλες τις εργάσιμες ώρες η φυσική παρουσία του
εργαζομένου στον καθ’ αυτό χώρο εργασίας του. Παράλληλα, για αυτή την μορφή
εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση τεχνολογικών εργαλείων και
τηλεπικοινωνιακών μέσων. Ενδεικτικά αναφέρονται το τηλέφωνο, το φαξ, το τέλεξ,
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, κλπ.» (Gordon, Gray and Hodson, 1993).
Ένας κάπως σαφέστερος ορισμός της τηλεργασίας παρέχεται στο άρθρο 2 της
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Τηλεργασία του 2002, βάσει του οποίου «η
τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης και/ή εκτέλεσης εργασιών, με χρήση
τεχνολογίας πληροφοριών, στο πλαίσιο σύμβασης/σχέσης εργασίας, όπου η
εργασία, η οποία θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του
εργοδότη, πραγματοποιείται μακριά από αυτούς τους χώρους σε τακτική βάση»
(EWCS, 2010).
Έχοντας ως αφετηρία τον ορισμό της τηλεργασίας, όπως αυτός κατοχυρώνεται από
την Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο για την Τηλεργασία, διακρίνεται ότι δεν
περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες εργασιών και εργαζομένων: τις κατ’ οίκον
εργασίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν επικοινωνιακά και τεχνολογικά μέσα όπως η
παραγωγή ενδυμάτων «φασόν», τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν έχουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας με κάποιον εργοδότη, αλλά εργάζονται από απόσταση
και τέλος τους εργαζομένους που λόγω της φύσης της εργασίας τους, ο χώρος
εργασίας βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης (ΣΕΒ,
2019).
Από το 1980, η τηλεργασία ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις Σκανδιναβικές χώρες με
αργά βήματα, έτσι ώστε το 1985 να δημιουργηθεί στη Σουηδία το πρώτο
“telecottage”. Στη συνέχεια, η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε την τηλεργασία γύρω στο
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1989. Ενώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, η τηλεργασία άρχισε να
υιοθετείται τη δεκαετία του ’90 και κυρίως από το 1994, οπότε έλαβε και ευρεία
αναγνώριση (ΥΑΚΕ, 2003; Eurostat, 2018; Τσιρακίδου, 2021).

1.2 Μορφές εξ αποστάσεως εργασίας πριν από την πανδημία του Covid-19
Η απομακρυσμένη εργασία, η οποία έχει άμεση συσχέτιση με την ευελιξία στον
εργασιακό χώρο, περιλαμβάνει ένα πλήθος διαφορετικών μορφών, οι οποίες
ολοένα και πληθαίνουν εξαιτίας των σύγχρονων καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και
εργασιακών απαιτήσεων. Με καθοδηγητή τον Nilles, από το 1973 διακρίνονται δύο
βασικοί τύποι τηλεργασίας βάσει του χώρου εργασίας. Συγκεκριμένα, σημειώνονται
η τηλεργασία από το σπίτι4 και από περιφερειακό κέντρο5. Αναφορικά με την
τηλεργασία από το σπίτι, διασαφηνίζεται ότι αυτή δεν αφορά εργαζομένους οι
οποίοι δεν εμφανίζονται ποτέ στο γραφείο. Κατά κύριο λόγο, εφαρμόζεται σε
εταιρείες μεγάλου βεληνεκούς, οι υπάλληλοι των οποίων εργάζονται περιστασιακά
από το σπίτι με πλήρη μορφή απασχόλησης και προσαρμόζουν τον τρόπο εργασίας
τους βάσει εκείνου των λοιπών συναδέλφων τους (Nilles, 1988). Η δεύτερη μορφή
τηλεργασίας, η εργασία με κάποιο περιφερειακό κέντρο ως έδρα, περιλαμβάνει
τρεις επιπλέον κατηγορίες κέντρων τηλεργασίας, το δορυφορικό κέντρο, το τοπικό
κέντρο και το κέντρο της γειτονιάς (Nilles, 1988).
Ας σημειωθεί, ότι για την τηλεργασία υιοθετήθηκαν διαφορετικές λέξεις ανά τον
κόσμο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον όρο “telecommuting” στις ΗΠΑ,
“teleworking” στη Μεγάλη Βρετανία και “telecottages” στη Σουηδία. Όλες οι λέξεις
αυτές προσδιορίζουν την έννοια της τηλεργασίας, δηλαδή την εργασία εκτός των
εγκαταστάσεων της επιχείρησης για την παραγωγή εργασίας με χρήση
τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών εργαλείων με ορισμένες όμως μικροδιαφορές,
οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω (Gordon et al., 1993; EWCS, 2010).

4
5

Home-based Telecommuting
Regional Center Telecommuting
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Η τηλεργασία στο σύνολο της διακρίνεται από ποικίλες και επιμέρους μορφές, οι
οποίες βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια (Ληξουριώτης, 1998). Έτσι, σύμφωνα με
την Patricia Mokhtarian, η τηλεργασία υπό τον όρο “telecommuting”, μπορεί να
νοηματοδοτηθεί ως ένας από τους πολλούς τύπους της εξ αποστάσεως εργασίας
(Mokhtarian, 1991; Messenger & Gschwind, 2016). Καθώς το κύριο κριτήριο
διαχωρισμού και διαφοροποίησης της τηλεργασίας είναι ο τόπος από τον οποίο
παρέχεται/παράγεται η εργασία, η Mokhtarian ακολουθώντας – σε γενικές γραμμές
– τον διαχωρισμό του Miles, επιχειρεί μια ευρύτερη διάκριση σε τηλεργασία με
έδρα το σπίτι (home-based telecommuting) και σε τηλεργασία όπου το σπίτι δεν
αποτελεί την έδρα της εργασίας (non home-based telecommuting).
Οι πιο διαδεδομένες μορφές τηλεργασίας που είχαν υιοθετηθεί μέχρι προσφάτως
είναι οι ακόλουθες (Ληξουριώτης, 1998; Μήλιου & Πομπόρτσης, 2004;
Κυριακούλιας, 2020):
 Εργασία από το σπίτι (Home-based teleworking), η οποία πραγματοποιείται από
την κατοικία των εργαζομένων, είναι η πλέον διαδεδομένη και προϋποθέτει την
ύπαρξη

των

απαραίτητων

επικοινωνιακών

εργαλείων,

προκειμένου

ο

εργαζόμενος να φέρει εις πέρας την εργασία, την οποία θα παρήγαγε στις
συνήθεις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
 Κέντρα Τηλεργασίας (Telework Centers), τα οποία είναι γραφειοκρατικά
οργανωμένοι χώροι, που δύνανται να χρησιμοποιηθούν από εργαζομένους, οι
οποίοι ανήκουν είτε στην ίδια εταιρεία, είτε σε διαφορετικές εταιρείες, είτε
ακόμη και σε διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους. Η διαφοροποίησή τους
έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας των
υπαλλήλων, ακόμη και στην γειτονιά του εκάστοτε εργαζομένου (Nilles, 1988).
 Τηλεκατοικίες (Telecottages), οι οποίες λειτουργούν ως κέντρα τηλεργασίας.
Περιγράφονται ως μικρά σπίτια (“αγροικίες”), τα οποία παρέχουν όλα τα
απαιτούμενα τηλεπικοινωνιακά εργαλεία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
εργασία των υπαλλήλων από ιδιαιτέρως απομακρυσμένες περιοχές (Mokhtarian,
1991; Κυριακούλιας, 2020; Κωτούλα & Μήτσης, 2021).
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 Τηλεχωριά (Televillages), τα οποία αποτελούν μια πιο σύγχρονη μορφή των
telecottages. Συνιστούν χωριά αποτελούμενα από ένα σύμπλεγμα μικρών
κατοικιών πλήρως εξοπλισμένων και συνδεδεμένων μεταξύ τους, δημιουργώντας
ένα δίκτυο. Η χρήση τηλεπικοινωνιακών γραμμών, συνδεδεμένων με το
διαδίκτυο, ώστε να παρέχεται γρήγορη και ορθή επικοινωνία τόσο μεταξύ των
οικημάτων των τηλεχωριών, όσο και με άλλα τηλεχωριά αποτελεί κύριο
γνώρισμα (Handy & Mokhtarian, 1996; Ληξουριώτης, 1998; Κυριακούλιας, 2020).
 Κινητή τηλεργασία (Mobile Teleworking), που προσδιορίζεται από την μη ύπαρξη
σταθερού σημείου εργασίας, ενώ περιγράφει την εργασία, η οποία παρέχεται
π.χ. από μέσα μεταφοράς, από ξενοδοχείο κ.λπ. με τη χρήση φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 Νομαδική Τηλεργασία (Nomadic Teleworking), αποτελεί μια επιμέρους
κατηγορία της κινητής τηλεργασίας, η οποία αφορά κυρίως τους εργαζομένους,
οι οποίοι λόγω της φύσης της εργασίας τους βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει.
 Δορυφορικά κέντρα Τηλεργασίας (Teleworking Satellite centers), όπου οι
εγκαταστάσεις ναι μεν ανήκουν στην κεντρική επιχείρηση, αλλά είναι κατά
κάποιον τρόπο ανεξάρτητες από αυτήν, με χαρακτηριστικό την εμφάνισή τους
σχετικά κοντά στον χώρο μόνιμης διαμονής των υπαλλήλων (Ληξουριώτης, 1998;
ΥΑΚΕ, 2003; Τσιρακίδου, 2021).
 Τηλεργασία μέσω κινητού γραφείου (Remoter Office Teleworking), η οποία
προσδιορίζεται από την απόσταση των εργαζομένων από τους κεντρικούς
χώρους εγκατάστασης της επιχείρησης, ενώ οι υπάλληλοι με την εργασία τους
από απόσταση παρέχουν στήριξη στην κεντρική επιχείρηση, έχοντας πλήρη και
άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης με τη χρήση του
διαδικτύου. (Ληξουριώτης, 1998; ΥΑΚΕ, 2003; Μήλιου & Πομπόρτσης, 2004;
Κυριακούλιας, 2020; Τσιρακίδου, 2021).
 Coworking Spaces, για τα οποία δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση που να
προσδιορίζει επακριβώς την ερμηνεία, αν και μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη
των Κέντρων Τηλεργασίας. Έχοντας κάνει την εμφάνισή τους από τον 19ο αιώνα,
άρχισαν να καθιερώνονται από το 2005 (Mayerhoffer, 2021) και έπειτα
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παρουσίασαν ταχύτατη επέκταση, υπό τη μορφή ειδικά διαμορφωμένων χώρων
διαθέσιμων προς ενοικίαση ή μίσθωση.
Παρατηρώντας τις πρώτες μορφές απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και τις
περιοχές όπου αυτές εφαρμόστηκαν αρχικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι ο
λόγος που χρησιμοποιήθηκαν είναι διττός. Από τη μια πλευρά, υιοθετήθηκαν
προκειμένου να δοθούν η ευκαιρία και η δυνατότητα σε εργαζομένους, οι οποίοι
διέμεναν σε απομακρυσμένες, μη εύκολα προσβάσιμες περιοχές να εργαστούν,
καθώς λόγω της απόστασης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε πολλές
περιπτώσεις, αδυνατούσαν να μεταβούν στην εργασία τους. Από την άλλη πλευρά,
εφαρμόστηκαν οι νέοι τρόποι εργασίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους
εργοδότες να διατηρήσουν λειτουργικές τις επιχειρήσεις τους και να ωφελούνται
από την εργασία των υπαλλήλων τους.
Καθώς παρατηρήθηκε η θετική επίδραση της χρήσης των εναλλακτικών μορφών
εργασίας, άρχισαν να υιοθετούνται από ορισμένες επιχειρήσεις τρόποι ευέλικτης
εργασίας, ούτως ώστε να είναι ικανοποιημένοι τόσο οι εργοδότες και οι
εργαζόμενοι να είναι ικανοποιημένοι, όσο και οι πελάτες τους.
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2. Οι νέες μορφές απασχόλησης ως απόρροια του Covid-19
Η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ανέδειξε μια μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω
ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της εργασίας. Ήδη πριν από την έλευση της
πανδημίας, η ευρεία υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και της αυτοματοποίησης για την εξοικονόμηση εργατοωρών κατέστησε
ορισμένες θέσεις εργασίας παρωχημένες και δη εκείνες που αφορούσαν την
εκτέλεση καθημερινών εργασιών και απαιτούσαν χαμηλές έως μεσαίες δεξιότητες.
Η πανδημία επιτάχυνε λοιπόν ακόμη περισσότερο την ψηφιοποίηση και
αυτοματοποίηση, εν συγκρίσει με άλλες κρίσεις, επειδή εν μέρει συνέβαλε στη
μείωση της ανάγκης για φυσική επαφή και κατ’ επέκταση στην προστασία της
υγείας (Jaimovich & Siu, 2020).
Η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις, οι οποίες αποτελούν υποσύνολο της ευρύτερης
κατηγορίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, έχει αυξηθεί (π.χ. τεχνολογίες
βίντεο και επικοινωνιών, συναλλαγές και παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στα
cloud,

ηλεκτρονικό

εμπόριο,

τεχνολογίες

επαλήθευσης

ταυτότητας

μέσω

εφαρμογών cloud κ.λπ.). Η αυξημένη ζήτηση για λογισμικό και ψηφιακές
πλατφόρμες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως εργασία και την ψηφιακή παροχή
υπηρεσιών είναι εμφανής και στη θεαματική αύξηση κερδών των μεγάλων
επιχειρήσεων που παράγουν αυτά τα προϊόντα εντός του 2020. Επιπλέον, η
πανδημία προκάλεσε μια στροφή προς την τηλεργασία, η οποία εδραιώθηκε
σημαντικά μεσούσης της πρωτοφανούς αυτής υγειονομικής κρίσης (IMF, 2021).
Πράγματι, η κρίση έχει επηρεάσει όχι μόνο την υγεία και την καθημερινότητα των
ανθρώπων, αλλά και στον τρόπο εργασίας τους. Η επιτακτική προσαρμογή στα νέα
εργασιακά δεδομένα, με κυριότερη όλων την επιβολή της τηλεργασίας για την
πλειονότητα των κλάδων δραστηριοποίησης και κυρίως των κλάδων παροχής
υπηρεσιών ήταν επιβεβλημένη. Οι νέες μορφές απασχόλησης που τέθηκαν άμεσα
σε εφαρμογή με την εμφάνιση της πανδημίας, αδιαμφισβήτητα μεταβάλλουν την
παραδοσιακή και διαχρονική – μέχρι το 2019 – σχέση εργοδότη και εργαζομένου,
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και επικαιροποιούνται από διαφοροποιημένους χώρους εργασίας και μη συμβατικά
εργασιακά πρότυπα (Eurofound, 2021).
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, υποχρεώθηκαν
να προσαρμοστούν – στις ακραίες και μη αναγκαίες κατά πολλούς – συνθήκες
εργασίας. Όπως παρατηρήθηκε, όλοι οι τρόποι εργασίας που εφαρμόστηκαν,
βασίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Τηλεργασία, με την προσαρμοστικότητα και
την ευελιξία να είναι οι λέξεις κλειδιά για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα
του εγχειρήματος (Κυριακούλιας, 2020; ΟΚΕ, 2020; Kniffin et al., 2021). Οι αλλαγές
που έλαβαν χώρα, χαρακτηρίζονται από καινοτόμα, εξελιγμένα, τεχνολογικά μέσα
τα οποία συμβάλλουν με τη χρήση τους στην ομαλή και λειτουργική μετάβαση από
την εργασία όπως την γνωρίζαμε, στην “ψηφιακή” εργασία, όπως θα μπορούσε να
διατυπωθεί.
Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν
να χρησιμοποιούνται, σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά – τα
οποία μεσολάβησαν στην απολύτως κρίσιμη ψηφιακή αλλαγή της κοινωνίας μας –
είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα Big Data Analytics, το IoT, τα ERP, τα CRM, τα
RPS, τα clouds, η ρομποτική, το blockchain και η αυτοματοποίηση (Couch et al.,
2020; ΥΨΔ, 2020).
Η ψηφιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η
ηλεκτρονική υγεία, η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η τηλεργασία
σε μεγαλύτερη κλίμακα δυνητικά είναι σε θέση να συμβάλουν στην ενίσχυση της
παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Η πανδημία
COVID-19 ενδεχομένως δύναται να επιταχύνει την αυτοματοποίηση της παραγωγής,
προκειμένου να αυξήσει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει
τη συνέχεια τους, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει εξίσου την
παραγωγικότητα (Acemoglu & Restrepo, 2020). Μολαταύτα, ορισμένες πτυχές της
ψηφιοποίησης και της εκτεταμένης τηλεργασίας θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα (π.χ. ανάγκη για παράλληλα αναλογικά
συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, διάσπαση προσοχής και απώλεια
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εστίασης και μνήμης ή ακόμη και εθισμός που μπορεί να προέλθει από την
υπερβολική χρήση ψηφιακών εργαλείων) (D’Adamo et al., 2021).

2.1 Η εξ αποστάσεως εργασία στη διάρκεια του Covid-19 και η
αποτελεσματικότητα της
Στην έκθεση της Deloitte που τιτλοφορείται “The digital-ready workplace” και
δημοσιεύτηκε εντός του 2021, η έμφαση αποδίδεται όχι στον τρόπο άσκησης της
εργασίας, αλλά στην αλλαγή του χώρου που αυτή λαμβάνει χώρα. Ειδικότερα,
χρησιμοποιεί το motto “Ο χώρος εργασίας είναι οπουδήποτε μπορεί να εργαστεί
κάποιος”. Η χρήση του συγκεκριμένου motto αποτυπώνει την απόπειρα
αποδέσμευσης της εργασίας με το μέρος, όπου βρίσκεται ο υπάλληλος (EvansGreenwood, Patston & Stockdale, 2021).
Μια έρευνα (Gartner, 2020) σε 229 τμήματα ανθρώπινου δυναμικού κατέδειξε, ότι
περίπου το ήμισυ των εταιρειών που μελετήθηκαν είχαν πάνω από το 80% των
υπαλλήλων τους σε τηλεργασία κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID-19,
ενώ παράλληλα εκτίμησε, ότι η τηλεργασία θα παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση
μακροπρόθεσμα ακόμα και πέραν του χρονικού ορίζοντα της πανδημίας, εφόσον
διευκολύνεται σημαντικά και από την άνοδο των τεχνολογιών συνδεσιμότητας και
επικοινωνίας. Είναι εγνωσμένο ότι ορισμένοι επαγγελματίες που καλούνται να
εκτελέσουν πολύπλοκα καθήκοντα, που απαιτούν μικρή αλληλεπίδραση με τους
συναδέλφους τους - στην πραγματικότητα προτιμούν και είναι πιο παραγωγικοί εάν
εργάζονται από την οικία τους (Allen et al., 2014). Ωστόσο, καθώς μεγάλος αριθμός
εργαζομένων

αναγκάζεται

σε

τηλεργασία,

δεν

είναι

λίγοι

εκείνοι

που

αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω ορισμένων βασικών ζητημάτων όπως επί
παραδείγματι της έλλειψης χώρου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, ενώ η
τηλεργασία επέτρεψε σε ορισμένες επιχειρήσεις και εργαζόμενους να «αντέξουν
στην καταιγίδα», ειδικά σε εκείνους που είχαν πρότερη εμπειρία με την τηλεργασία,
η πρόσβαση σε αυτή δεν ήταν ανοιχτή για όλους, γεγονός που ενδεχομένως ήρθε
να επιδεινώσει περαιτέρω τις υπάρχουσες εργασιακές ανισότητες. Για παράδειγμα,
πολλοί εργαζόμενοι - ειδικά οι νέοι, με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και
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χαμηλόμισθοι - κατά τη διάρκεια της πανδημίας εργάστηκαν σε δουλειές που
απαιτούσαν τη φυσική τους παρουσία (Brussevich et al., 2020).
Η τηλεργασία σήμερα, ως επί το πλείστον – χάρη στα ιδιαιτέρως εξελιγμένα
τεχνολογικά μέσα – νοηματοδοτείται ως “Ευφυής Εργασία” (Smart Working-SW). Το
SW αναγνωρίζεται ως η νέα μορφή της τηλεργασίας, χωρίς όμως να προσδιορίζεται
με σαφήνεια μέσω ενός ορισμού, με δομικό γνώρισμα τη δυνατότητα ευελιξίας για
την άσκηση εργασίας από πλευράς εργαζομένων, όχι μόνο ως προς τον τόπο
εργασίας, που είναι και το πιο σύνηθες, αλλά ως προς το ωράριο και τα μέσα
εργασίας, που αυτοί επιλέγουν για να φέρουν εις πέρας την εργασία τους (Κωτούλα
& Μήτσης, 2021). Επί της ουσίας, λειτουργεί ως εργαλείο ευελιξίας τόσο για τους
εργαζομένους, όσο και για τις επιχειρήσεις. Η “Ευφυής Εργασία” καθιέρωσε
απρόσμενα την μη απαιτούμενη φυσική παρουσία του εργαζομένου στον μέχρι
πρότινος χώρο εργασίας του (Καρούζος, 2020).
Χωρίς να απορρίπτονται, ούτε να ακυρώνονται οι μορφές απομακρυσμένης
εργασίας, οι οποίες χρησιμοποιούνταν πριν από την πανδημία, πλέον το SW
επανακαθορίζεται

και

συστήνει

τις

νεότερες

μεθόδους

εργασίας.

Οι

χαρακτηριστικότερες μορφές που έχει προσλάβει είναι το Flexible Working (FW), το
Home Working και το Remote Working (RW). Η μέθοδος Flexible Working,
προσδίδει πλήρη ευελιξία στον εργαζόμενο σε σχέση με το ωράριο, τις ημέρες και
τον χώρο εργασίας του, φυσικά πάντοτε σε συνεννόηση με την εκάστοτε
επιχείρηση, προκειμένου να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το FW
προσφέρει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των
επαγγελματικών

και

προσωπικών-οικογενειακών

του

υποχρεώσεων,

ενώ

περιλαμβάνει επιμέρους διαχωρισμούς, όπως είναι το flexi-time6, το flexi-hours7, το
flexi-working8 και το condensed hours9 (Κωτούλα & Μήτσης, 2021).

6

Ο υπάλληλος επιλέγει το εβδομαδιαίο, μηνιαίο ή ετήσιο ωράριο εργασίας.
Ο υπάλληλος αποφασίζει για την ώρα άφιξης ή αποχώρησης προς και από την εργασία του.
8
Οι υπερωρίες του εργαζομένου δύνανται να του προσδώσουν επιπλέον ημέρες αδείας, αντί
χρηματικής αμοιβής.
7
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Στο RW – το οποίο προσδιορίζει την εργασία σε κίνηση – συγκαταλέγονται τα ήδη
γνωστά δορυφορικά γραφεία (satellite offices) και την τηλεργασία εν κινήσει
(mobile working), αλλά με την εξελιγμένη τους μορφή (Κωτούλα & Μήτσης, 2021).
Συγκεκριμένα, η πανδημία σε συνδυασμό με τα καινοτόμα τεχνολογικά μέσα και
την υιοθέτηση της ευέλικτης εργασίας, έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζομένους
να παρέχουν την εργασία τους από μια καφετέρια, ένα εστιατόριο, το αυτοκίνητο,
το αεροπλάνο και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο, αλλά και από οποιαδήποτε
σημείο της γης (Καρούζος, 2020). Σε αυτό εντάσσεται και η Νομαδική εργασία, η
οποία αν και προϋπήρχε, πλέον διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στα νέα
δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Οι ψηφιακοί νομάδες –
όπως είχαν ήδη χαρακτηριστεί προ Covid-19 – προσδιορίζονταν από τη δυνατότητα
να εργάζονται από απόσταση αλλάζοντας συχνά τόπο κατοικίας (Forrester, 2020).
Εν μέσω πανδημίας, οι ψηφιακοί νομάδες χαρακτηρίζονται ναι μεν από την εξ
αποστάσεως εργασία, αλλά από την διαμονή τους σε ένα μέρος της επιλογής τους
(συνήθως κοντά στη φύση), όπου διαμένουν για ένα βραχυπρόθεσμο, αλλά
σταθερότερο διάστημα από ό, τι παλαιότερα (ΒήμαTeam, 2020). Η επιλογή του
μέρους αποφασίζεται κατά κύριο λόγο από τις τεχνολογικές υποδομές και τα
ψηφιακά δίκτυα που παρέχονται, ώστε να εξυπηρετούνται οι ψηφιακοί
εργαζόμενοι στην άσκηση της εργασίας τους, σε συνδυασμό με τα συναισθήματα
και την ψυχική κατάσταση που τους προκαλεί το μέρος, όπως ηρεμία, γαλήνη,
ενέργεια. Η αλλαγή που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σύμφωνα
με έρευνα της MBO partners έγκειται, στο ότι η πλειονότητα των ψηφιακών
νομάδων ανήκει πλέον σε άλλη γενιά. Έχουν μεταβληθεί δηλαδή τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά τους, με τους ψηφιακούς νομάδες που ανήκουν στις γενιές G και
Millennials να παρουσιάζουν αύξηση κατά 14%. (MBO Partners, 2017; Forrester,
2020)

9

Ο υπάλληλος, ο οποίος απασχολείται με πενθήμερη εργασία, δύναται να συμπληρώσει τις
απαιτούμενες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας εντός τεσσάρων ημερών και να απουσιάσει κατά την
πέμπτη ημέρα.
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Ένας άλλος τρόπος εργασίας, τα Coworking Spaces, τα οποία αναφέρθηκαν
ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσίασαν αξιοσημείωτη πτωτική
πορεία. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι εξαιτίας των μέτρων της πανδημίας, είχε
επιβληθεί ο κατ’ οίκον εγκλεισμός, οπότε ακόμη και οι επιχειρήσεις που
απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών δεν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν
αλλού πέραν του προσωπικού τους χώρου (TBRC, 2021). Προκειμένου όμως να
επιβιώσουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρειάστηκε να προσαρμοστούν στα
νέα δεδομένα, προάγοντας τα virtual coworking spaces, τα οποία αποτελούν
ψηφιακές πλατφόρμες – πέραν των εταιρικών – με πλήθος ψηφιακών δωματίων,
όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν εκείνο που αρμόζει στην περίσταση και
στην φύση της εργασίας τους, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν με συναδέλφους και
συνεργάτες (Lesacq, 2021).
Μια εντελώς καινούργια μορφή απασχόλησης που σχετίζεται με την τηλεργασία και
προέκυψε εξ αφορμής της υγειονομικής κρίσης είναι η “Εργασία στη βάση της
Εμπιστοσύνης” (Trust Based Working - TBW) και αφορά την αξιολόγηση των
εργαζομένων από πλευράς της επιχείρησης και της διεύθυνσης με βάση
αποκλειστικά και μόνο τα αποτελέσματα της παραγόμενης εργασίας και όχι τον
εργασιακό χρόνο (Whiting, 2020). Η μορφή του TBW βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη.
Σημαντικότατο αποτέλεσμα της καθιέρωσης της εξ αποστάσεως απασχόλησης των
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρξε η προστασία ορισμένων
επαγγελμάτων και η διαβίωση ορισμένων επιχειρήσεων που διαφορετικά θα είχαν
χαθεί χωρίς την υποχρεωτική χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και
εφαρμογών (Armour et al., 2020). Ορισμένες θέσεις εργασίας που είναι ευάλωτες
στον αυτοματισμό ή σε δραστηριότητες έντασης επαφής μπορεί να μην επανέλθουν
ποτέ, προκαλώντας πιθανώς μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας και απαιτώντας
από τους εργαζόμενους που απώλεσαν την εργασία τους να αναζητήσουν εργασία
σε διαφορετικούς τομείς, όπου ενδέχεται να χρειαστούν νέες δεξιότητες. Μεγάλη
μερίδα αυτών των εργαζομένων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρατεταμένη
ανεργία, γεγονός που με τη σειρά του ενδέχεται να διαβρώσει περαιτέρω τις
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δεξιότητές τους και τη μελλοντική παραγωγικότητά τους, με τους νεοεισερχόμενους
να λαμβάνουν χαμηλότερες απολαβές μακροπρόθεσμα (IMF, 2021).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Deng et al. (2020), η ικανότητα για
τηλεργασία ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών βιομηχανιών, από 85%
για όλες τις θέσεις εργασίας σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και
ασφαλιστικές εταιρείες, 85% στην εκπαίδευση και 84% στον τομέα παροχής
τεχνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών υπηρεσιών, σε 6% στις υπηρεσίες
φιλοξενίας και εστίασης και μόλις 4% στη γεωργία, δασοκομία, ψάρεμα και κυνήγι.
Επιπλέον, στην περίπτωση βιομηχανιών με υψηλή ικανότητα τηλεργασίας,
υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι, με τους οποίους αυτή δύναται να επηρεάσει την
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Ο πρώτος συνίσταται στη δυνατότητα αύξησης
ή μείωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Ειδικότερα, η τηλεργασία δύναται
να αυξήσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων λόγω της επίτευξης καλύτερης
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής, των λιγότερων μετακινήσεων και
περισπασμών, και ως εκ τούτου της δυνατότητας του να εστιάσουν περισσότερο
στην εργασία τους. Ωστόσο, η τηλεργασία ενδέχεται να μειώσει την αποδοτικότητα
των εργαζομένων λόγω της έλλειψης επικοινωνίας, ροής των γνώσεων, αλλά και της
μειωμένης διοικητικής εποπτείας. Ο δεύτερος τρόπος συνδέεται με την πιθανή
επίπτωση της άμεσης μείωσης του κόστους κεφαλαίου και εργασίας. Η τηλεργασία
μειώνει τη ζήτηση των επιχειρήσεων για χώρους γραφείων και εξοπλισμό και
διευρύνει τη δεξαμενή των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αντίκτυπος
της τηλεργασίας στην απόδοση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων είναι
διφορούμενος και εξαρτάται από τη σχετική ισχύ αυτών των πιθανών θετικών και
αρνητικών επιπτώσεων (OECD, 2020; Wang et al., 2021).
Έχει υποστηριχθεί ότι η τηλεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της
παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια του COVID-19, απλώς και μόνο επειδή οι
άνθρωποι εργάζονται στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους, σε χώρους όπου απουσιάζει
ο επαγγελματικός εξοπλισμός (Gorlick, 2020). Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
(World Economic Forum, 2020) αναφέρει ότι η πλειοψηφία των επιχειρηματικών
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ηγετών που ερωτήθηκαν (78%) αναμένουν κάποια αρνητική επίδραση της
τηλεργασίας στην παραγωγικότητα, με το 22% να αναμένει ισχυρό αρνητικό
αντίκτυπο και το 15% πιστεύει ότι αυτή είτε δεν θα έχει καμία επίπτωση, είτε θα
έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Τα σχετικά εμπειρικά δεδομένα στη
βιβλιογραφία σύμφωνα είναι επί της παρούσης περιορισμένα.
Οι Bloom et al. (2015) πραγματοποίησαν μια σημαντική μελέτη για τη διερεύνηση
της επίδρασης της τηλεργασίας στην παραγωγικότητα. Αυτή η μελέτη επισημαίνει
τα οφέλη από τα αποτελέσματα μάθησης και επιλογής κατά την υιοθέτηση
σύγχρονων πρακτικών διοίκησης όπως η τηλεργασία. Ειδικότερα, η τελευταία
φαίνεται πως οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας της
μελετώμενης επιχείρησης. Σε αντίστοιχα αποτελέσματα έχει καταλήξει και μια
έρευνα (Wang et al., 2021) που εκπονήθηκε στον Καναδά και διερευνούσε τον
αντίκτυπο της τηλεργασίας στην παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19.
Μια δημοσκόπηση μεταξύ αμερικανικών διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού
διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες ήταν πιθανότερο να έχουν διαπιστώσει
βραχυπρόθεσμα κέρδη σε όρους παραγωγικότητας παρά απώλειες λόγω της εξ
αποστάσεως εργασίας (Ozimek, 2020), υποδηλώνοντας ότι οι απώλειες
παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα
αυτονόητο συμπέρασμα. Οι Dahik et al. (2020) κατέδειξαν ότι, παρά την ταχύτητα
μετάβασης στην εξ αποστάσεως εργασία το 75% των εργαζομένων, είτε διατήρησε
είτε βελτίωσε την παραγωγικότητά του σε μεμονωμένα καθήκοντα (π.χ. ανάλυση
δεδομένων, συγγραφή παρουσιάσεων ή εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων) κατά τη
διάρκεια των πρώτων μηνών της πανδημίας.
Στη βάση μίας άλλης έρευνας (Sectigo, 2020) 500 επαγγελματιών πληροφορικής σε
εταιρείες τουλάχιστον 1.000 εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν οι μισοί
επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής (49%) είδαν αύξηση στην
παραγωγικότητα των εργαζομένων τους κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης
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τηλεργασίας και το 35% θεώρησε ότι η παραγωγικότητα παρέμεινε σταθερή ακόμη
και μετά την αρχική εγκατάσταση. Αναφέρεται επίσης ότι η αυξημένη
παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα συχνή σε εταιρείες με λιγότερους από 10.000
υπαλλήλους (52%), σε σύγκριση με μεγαλύτερες εταιρείες (39%). Σύμφωνα με τα
ευρήματα αρκετών εκθέσεων, η στροφή στην τηλεργασία είχε αντίθετα
αποτελέσματα σε άλλες χώρες. Η συνολική παραγωγικότητα (όπως μετρήθηκε σε
ώρες εργασίας) στον Καναδά μειώθηκε κατά 75% για την εργασία εντός γραφείου,
αλλά αυξήθηκε κατά 170% για την εργασία εξ αποστάσεως, με αποτέλεσμα μια
συνολική αύξηση της παραγωγικότητας της τάξεως του 25%. Ταυτόχρονα, οι
Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν μια πτώση 7,2% και η Ευρώπη μια μείωση 8,2% στη
συνολική παραγωγικότητα τους (Wang et al., 2021).
Η αποδοτικότητα των εργαζομένων μπορεί επίσης να μειωθεί με την τηλεργασία,
εφόσον αυτή μειώνει τον αριθμό των προσωπικών αλληλεπιδράσεων, γεγονός που
επηρεάζει την επικοινωνία, τις ροές γνώσεων και τη διοικητική εποπτεία. Έχει
εδραιωθεί η αντίληψη, ότι οι δια ζώσης συναντήσεις επιτρέπουν την
αποτελεσματικότερη επικοινωνία εν συγκρίσει με τις απομακρυσμένες μορφές,
όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίες ή τηλεφωνικές κλήσεις.
Για παράδειγμα, η προσωπική επικοινωνία έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο πειστική,
προσελκύει περισσότερη προσοχή ή επιτρέπει καλύτερα την παρατήρηση
διαφόρων «κοινωνικών ενδείξεων» (Roghanizad & Bohns, 2017; Bonet & Salvadora,
2017).
Έτσι, μια σειρά αποδιοργανωτικών μορφών επικοινωνίας μπορεί να σημειώσει
σημαντική αύξηση, προκειμένου να αντισταθμιστεί η έλλειψη προσωπικής
επικοινωνίας, π.χ. αυξημένη επισκεψιμότητα στο email ή εικονικές συναντήσεις.
Τέλος, πέραν των επιπτώσεων της στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, η
λιγότερο συχνή προσωπική επικοινωνία μπορεί επίσης να έχει αρνητικές συνέπειες
για τις σχέσεις της με κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. πελάτες και προμηθευτές, με
δυσμενείς επιπτώσεις στη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων (Hovhannisyan &
Keller, 2020).
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Η έλλειψη προσωπικών αλληλεπιδράσεων μπορεί επίσης να μειώσει τις ροές
γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων. Στο βαθμό που οι εργαζόμενοι μαθαίνουν μέσω
των αλληλεπιδράσεων με συναδέλφους, η τηλεργασία συνεπάγεται ότι η απόκτηση
γνώσεων μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης θα επιβραδυνθεί (Bonet & Salvadora,
2017). Περαιτέρω, η καινοτομία και συνεπώς η μακροπρόθεσμη αύξηση της
παραγωγικότητας μπορεί να υποφέρουν από την τηλεργασία, καθώς η καινοτομία
εξαρτάται σημαντικά από την ανταλλαγή γνώσεων (Mokyr, 2002). Αφενός, οι
μελέτες που εντοπίζουν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της φυσικής εγγύτητας και
της συνεργατικής έρευνας, δείχνουν ότι οι «τυχαίες συναντήσεις», που συμβαίνουν
όταν οι άνθρωποι μοιράζονται τον ίδιο φυσικό χώρο, είναι πράγματι απαραίτητες
για την ανταλλαγή γνώσεων (Claudel et al., 2017). Αφετέρου, Καθώς η ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των απομακρυσμένων εργαζομένων γίνεται πιο συχνή, η
εντατικότερη χρήση της τηλεργασίας μπορεί να αποτελέσει μέρος ευρύτερης και
δυνητικά αποτελεσματικής ενίσχυσης της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων που
καθίσταται δυνατή με την ψηφιοποίηση (Bloom et al., 2014).

2.2 Οι νέες μορφές εξ αποστάσεως εργασίας στην μετά-Covid
παγκοσμίως

εποχή

Όπως υποστηρίζεται σε έρευνα της Deloitte οι εργαζόμενοι που βίωσαν μια
ομαλότερη μετάβαση από την παραδοσιακή μορφή εργασίας στην ψηφιακή
εργασία ήταν όσοι απασχολούνταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι εργάζονταν σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους,
φαίνεται πως δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα εξαιτίας της
πολύπλοκης γραφειοκρατικής δομής των οργανισμών, στους οποίους εργάζονταν. Η
ίδια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η μεγαλύτερη εστίαση θα πρέπει να
στραφεί στην ιδιότητα του εργαζομένου ως μέλους της ομάδας μέσα από την
εκπαίδευση και την απόκτηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων όλης της ομάδας και όχι
στη γνώση και τις ικανότητες του κάθε εργαζόμενου ως μεμονωμένη οντότητα.
Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι τρία είναι τα βασικότερα στοιχεία που ενισχύουν
και συμβάλλουν από κοινού στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων
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ήτοι η ψηφιακή ικανότητα, η ψυχολογική ασφάλεια, καθώς και η διοικητική
υποστήριξη για ευέλικτες διαδικασίες και πειραματισμούς (Evans-Greenwood et al.,
2021).
Η εμπειρία της πανδημίας κατέδειξε, ότι η τηλεργασία ήταν συνηθέστερη μεταξύ
επαγγελμάτων υψηλής εξειδίκευσης, όπως διευθυντικά στελέχη, προτείνοντας ότι
πολλά επαγγέλματα που είναι επιρρεπή σε αυτήν προς το παρόν απαιτούν υψηλές
δεξιότητες. Πράγματι, οι γνωστικές και μη γνωστικές δεξιότητες λαμβάνουν την
υψηλότερη απόδοση σε βιομηχανίες έντασης ψηφιακής τεχνολογίας (Grundke et
al., 2018). Ωστόσο, η εντατικοποίηση της ψηφιοποίησης μπορεί να διευρύνει
περαιτέρω την γκάμα των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν από απόσταση
(Autor, 2014). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα επίπεδα τηλεργασίας ήταν
χαμηλότερα μεταξύ των εργαζομένων χαμηλής και μεσαίας εξειδίκευσης, που
περιελάμβαναν επαγγέλματα με πολλές εργασίες που απαιτούσαν φυσική
παρουσία. Ωστόσο, ανάμεσα σε επιλεγμένα επαγγέλματα μεσαίας και χαμηλής
εξειδίκευσης η τηλεργασία ήταν στην πραγματικότητα σχετικά συχνή, γεγονός που
ενδεχομένως αντικατοπτρίζει ένα υψηλό μερίδιο αυτοαπασχολούμενων. Παρ 'όλα
αυτά, το συνολικό υψηλό μερίδιο της τηλεργασίας σε επαγγέλματα με υψηλή
εξειδίκευση σε σχέση με τα επαγγέλματα μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης
υποδηλώνει ότι, ελλείψει στοχευμένων μέτρων για τη μείωση των ανισοτήτων στην
ικανότητα τηλεργασίας, η ευρύτερη διάδοση της θα μπορούσε να επιδεινώσει
μακροπρόθεσμα τις ανισότητες στις συνθήκες εργασίας (OECD, 2020).
Σύμφωνα με μια ερευνητική μελέτη του OECD για το έτος 2021, παρατηρήθηκε μια
θετική προσέγγιση τόσο από πλευράς διευθυντών (με ποσοστό 63%), όσο και
εργαζομένων (με ποσοστό 74%) αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της
τηλεργασίας στο σύνολό της. Παρά τις κάποιες επιφυλάξεις, καθώς η επιτήρηση
των εργαζομένων ακόμη δεν έχει τεθεί σε αξιόπιστες βάσεις, το ενδεχόμενο της
εισβολής της εργασίας στην προσωπική ζωή, αλλά και στη δυνατότητα των
εργαζομένων να αποσυνδέονται από την εργασία τους πέραν του καθιερωμένου
και προγραμματισμένου ωραρίου τους, οι νέες μορφές απασχόλησης κατέχονται
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από αισιόδοξες προβλέψεις. Βάσει του γεγονότος αυτού προβλέπεται ότι η
τηλεργασία κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει την καθημερινότητα του άμεσου
και ίσως του απώτερου μέλλοντος (Criscuolo et al., 2021).
Με το πέρας της πανδημίας υποστηρίζεται ότι τα coworking spaces θα αυξηθούν
καθώς θα αποτελεί την οικονομικότερη λύση, καθώς εξαιτίας της απομακρυσμένης
εργασίας η οποία θα υιοθετηθεί από αρκετές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως πανδημίας,
αρκετές επιχειρήσεις θα επιθυμούν περιστασιακή ή οριστική εγκατάλειψη των
κεντρικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Η ενέργεια αυτή υπολογίζεται ότι θα
διευκολύνει τις πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως π.χ. Coca Cola, να διαχειρίζονται
καλύτερα το προσωπικό τους από απόσταση, δημιουργώντας μικρότερες επιμέρους
λειτουργικές ομάδες που ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους θα μετακινούνται στο
κοντινότερο coworking space για να εργαστούν ομαδικά (Catalano, 2020).
Είναι επίσης αξιοσημείωτο, ότι η απροθυμία πολλών εργοδοτών να υιοθετήσουν
την τηλεργασία πριν από τον COVID-19 προήλθε από την αντιληπτή έλλειψη
ελέγχου που θα είχαν οι εργοδότες επί των εργαζομένων και ως εκ τούτου εύλογο
είναι να αναμένει κανείς, ότι θα αναπτυχθούν νέοι τρόποι επιτήρησης των
εργαζομένων στο πλαίσιο διαφορετικών ρυθμίσεων της τηλεργασίας. Πράγματι,
ακόμη και πριν από τον COVID-19, οι εργοδότες υιοθέτησαν και ανέπτυξαν
τεχνολογίες για την παρακολούθηση της θέσης των εργαζομένων (Bhave et al.,
2020). Παρόλο που δεν είναι εφικτή η διοίκηση δια περιπάτου όταν εργάζεται
κανείς εξ αποστάσεως, η ραγδαία διεύρυνση της χρήσης της τηλεδιάσκεψης
επέτρεψε τη δημιουργία εικονικών οπτικών γραμμών. Ωστόσο, αυτές οι εικονικές
οπτικές γραμμές εμφιλοχωρούν κινδύνους, καθώς αυξάνουν το αντιληπτό άγχος και
εισβάλλουν στην ιδιωτικότητα του ατόμου. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι μια
τέτοια απομακρυσμένη και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση μπορεί να
οδηγήσει σε συγκεντρωτισμό της λήψης αποφάσεων και ελλείψει αντισταθμιστικών
δράσεων, να συμβάλει σε χαμηλότερη δημιουργικότητα μεταξύ των εργαζομένων
(Nell et al., 2020).
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Το επιβεβλημένο πείραμα της πανδημίας προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα μάθημα
σχετικά με τις δυνατότητες της τηλεργασίας. Καθώς οι εργαζόμενοι με την σταδιακή
εξασθένιση της πανδημίας επιστρέφουν στα γραφεία τους, πολλές εταιρείες
επεξεργάζονται την υιοθέτηση έστω μερικής απασχόλησης για ορισμένους
υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται εξ αποστάσεως. Στην πράξη η τηλεργασία
παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση σε επαγγελματίες με αυξημένα προσόντα και
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Περίπου το 20-25% του εργατικού δυναμικού στις
προηγμένες οικονομίες θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματικό αν
εργάζονταν εξ αποστάσεως τρεις έως πέντε ημέρες την εβδομάδα και όχι στο χώρο
του γραφείου, ενώ παράλληλα εάν η τηλεργασία διευρύνονταν σε αυτό το επίπεδο,
θα διαπιστωνόταν βαθύ αντίκτυπο στις αστικές οικονομίες, τις μεταφορές και τις
καταναλωτικές δαπάνες, μεταξύ άλλων συνιστωσών (Milasi et al., 2020). Τα
επόμενα χρόνια, είναι πιθανό ότι η στροφή στην τηλεργασία θα μπορούσε να
επιβραδύνει ή και να αντιστρέψει την ιστορική τάση συγκέντρωσης των θέσεων
εργασίας και των ανθρώπων στις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές πόλεις και της
αντίστοιχης συρρίκνωσης των πόλεων της περιφέρειας (DeSilver, 2020).
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3. Οι νέες μορφές απασχόλησης στη μετά-Covid-19 εποχή στην
Ελλάδα και η αποτελεσματικότητά τους
Όπως αναφέρθηκε στο 1ο Κεφάλαιο, η τηλεργασία εμφανίστηκε στην Ευρώπη με
δειλά βήματα το 1985 και από το 1994 άρχισε σταδιακά να εξαπλώνεται εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο-Πλαίσιο για την Τηλεργασία
ως οδηγό. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από την Έκθεση του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου

των

Συνθηκών

Εργασίας,

η

τηλεργασία

χαρακτηρίστηκε

περισσότερο αποδοτική και χρήσιμη αρχικά στους τομείς παροχής οικονομικών
υπηρεσιών και των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και κατόπιν στις δημόσιες,
τις αμυντικές, αλλά και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες (EWCS, 2010).
Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα η απομακρυσμένη εργασία άργησε να κερδίσει έδαφος.
Ένα λόγο αυτής της αργοπορημένης υιοθέτησης της εξ αποστάσεως εργασίας στην
Ελλάδα, πιθανόν να αποτέλεσε το γεγονός, ότι οι αποστάσεις και οι μετακινήσεις
από και προς τις εγκαταστάσεις εργασίας δεν συνήθιζαν να απαιτούν πολύ χρόνο.
Επιπλέον, η παραδοσιακή αντίληψη ότι για να εργαστεί ένας υπάλληλος σε μια
επιχείρηση έπρεπε να μεταβεί σε χώρο εκτός της κατοικίας του άργησε πολύ να
αποβληθεί από την κουλτούρα των εργαζομένων, ενώ αντιστοίχως αρκετοί ήταν οι
εργοδότες που υποστήριζαν ότι η απομακρυσμένη εργασία αποσπούσε τη
συγκέντρωση των εργαζομένων και παράλληλα δυσκόλευε την επιτήρηση τους από
τους προϊσταμένους τους (Ληξουριώτης, 1998; Βλασσόπουλος, 2005).
Όμως, η πανδημία Covid-19 υποχρέωσε τις χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας του πληθυσμού τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Φυσικά, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις είχαν εφαρμόσει σε ορισμένο
βαθμό κάποια συστήματα αυτοματισμού και απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς
όμως αυτά να αντικαθιστούν την εργασία στο γραφείο. Όπως παρατηρήθηκε,
ακόμη και στην Ελλάδα, ήταν αρκετές οι ιδιωτικές κυρίως εταιρείες, οι οποίες
χρησιμοποιούσαν κάποιες μορφές τηλεργασίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι
σε θέση να συνδράμουν στην επιχείρηση όπου απασχολούνταν, ακόμη και σε ώρες
εκτός του καθιερωμένου ωραρίου τους.
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3.1 Η εξ αποστάσεως εργασία & ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην
Ελλάδα πριν και μετά την έλευση της πανδημίας
Όσον αφορά το status quo της τηλεργασίας προ της πανδημίας, η Ελλάδα
διαχρονικά συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα χαμηλότερα
ποσοστά τηλεργασίας. Βάσει εκτιμήσεων, τα επίπεδα τηλεργασίας για το έτος 2009
ανήλθαν συνολικά σε 4,3% και σε 5,3% για το έτος 2019. Χαρακτηριστικό είναι, ότι η
περιστασιακή τηλεργασία με ποσοστό 2,4% το έτος 2009 παρουσίασε αύξηση μόλις
μιας ποσοστιαίας μονάδας σε βάθος δεκαετίας (3,4% το 2019), ενώ η τηλεργασία σε
σταθερή βάση δεν υπερέβαινε για τη δεκαετία 2009-2019 το 2% του συνόλου των
απασχολούμενων. Επιπροσθέτως, η εργασία από το σπίτι φαίνεται πως απασχολεί
κατά κύριο λόγο τους αυτοαπασχολούμενους εν συγκρίσει με τους μισθωτούς που
απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΕΙΕΑΔ, 2020).
Καθώς όμως η Ελλάδα αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όφειλε να
εφαρμόσει τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Συμφωνίες που είχαν προταθεί
αναφορικά με την Τηλεργασία (EWCS, 2010; Eurostat, 2018). Η Ευρωπαϊκή
Συμφωνία-Πλαίσιο για την Τηλεργασία, η οποία ήδη από το 2002 είχε τεθεί προς
υπογραφή (Telework in the European Union, 2010), απέκτησε κανονιστική ισχύ για
όλους

τους

εργαζομένους

της

χώρας

ανεξαρτήτως

κλάδου

και

τομέα

δραστηριοποίησης έπειτα από την προσάρτηση της στην Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας 2006-2007 (Γεωργακοπούλου, 2020; Κυριακούλιας, 2020; ΟΚΕ,
2020). Στην κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που είχαν τεθεί
από ΕΣΠΑ 2014-2020, είχε δρομολογηθεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός σε
ορισμένες κρατικές λειτουργίες με επενδύσεις σε ΤΠΕ, ο οποίος όμως
επιβραδύνθηκε και έπειτα “πάγωσε” λόγω της οικονομικής κρίσης το 2009 (ΟΚΕ,
2020).
Στην πράξη, συντελέσθηκε μια σημαντικότατη πτωτική πορεία των δεικτών που
σχετίζονται με τις ΤΠΕ, με προεξάρχοντα τα χαμηλότερα ποσοστά για τακτική ή
καθημερινή χρήση του Διαδικτύου εντός της Ε.Ε., την περιορισμένη ευρυζωνική
κάλυψη, κ.ά. (ΓΓΔΕ, 2014). Σε συνέχεια της ύφεσης της οικονομικής κρίσης, από το
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2018 και εντεύθεν, θεωρήθηκε κρίσιμο να ξεκινήσει ή να συνεχίσει – σε πρώτη
φάση – η πλήρης ψηφιοποίηση ορισμένων οργανισμών και δομών του δημοσίου
τομέα. Εξαιτίας αυτού, η πανδημία δε βρήκε τη χώρα εντελώς απροετοίμαστη από
τεχνολογικής άποψης – αν και η τεχνολογική αυτή μετάβαση πραγματοποιήθηκε
κάπως βεβιασμένα κ όχι τόσο ομαλά όσο αναμενόταν – αλλά επιτάχυνε τα βήματα
προς την κατεύθυνση αυτή (ΟΚΕ, 2020; ΥΨΔ, 2020). Οι νέοι τρόποι απασχόλησης
λοιπόν, κρίθηκε απαραίτητο να αποτελέσουν το κύριο βασικό δομικό υλικό της
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Όπως εξάλλου δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κ. Πιερρακάκης10, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πλέον
απλά κινητήριος μοχλός, αλλά αναγκαία συνθήκη για την ομαλή προσαρμογή της
χώρας στα νέα δεδομένα» (Πιερρακάκης, 2020).
Βάσει των στατιστικών δεδομένων που παρουσιάζονται στην ψηφιακή αναφορά
του EWCS σχετικά με την τηλεργασία στην Ε.Ε. για το έτος 2005, η Ελλάδα κατείχε
την 14η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. (EWCS, 2010). Για να υπάρξει
πλήρης κατανόηση της τεχνολογικής θέσης της Ελλάδος είναι χρήσιμο να γίνει
αναφορά ορισμένων δεικτών, οι οποίοι περιγράφουν τον βαθμό, στον οποίο
υιοθετούνται τα ψηφιακά εργαλεία τόσο στο σύνολο της κοινωνίας, όσο και στις
επιχειρήσεις. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Ελλάδα, όπως
συνετάχθη το 2020, αποτυπώνει την κατάταξη της χώρας στις χαμηλότερες
βαθμίδες (ΥΨΔ, 2020).
Στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) η Ελλάδα καταλαμβάνει για
το έτος 2020 την 27η θέση στην Ευρώπη των 28 χωρών. Ωστόσο, η συνολική
βαθμολογία της χώρας έχει βελτιωθεί από 35,1 το 2019, σε 37,3 το 2020.
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα έχει δείξει για πρώτη φορά σημαντική βελτίωση στις
ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού, με πάνω από το 50% των Ελλήνων πολιτών να
ισχυρίζονται ότι διαθέτουν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες,
σημειώνοντας αύξηση 5 % σε σύγκριση με το 2018.

10

Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης – ως μέλος του ελληνικού κυβερνητικού σχήματος – κατέχει το
πολιτικό αξίωμα του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις 9 Ιουλίου 2019.
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Τα τελευταία τρία χρόνια, ο αριθμός των επαγγελματιών στο πεδίο των ΤΠΕ
αυξήθηκε επίσης, αν και το 1,8 % του συνολικού εργατικού δυναμικού εξακολουθεί
να βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στο 3,9%. Η ελληνική κυβέρνηση
έχει κάνει σημαντικά βήματα για την παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, την οργάνωση και τη συγχρηματοδότηση
αρκετών έργων με στόχο την εκπαίδευση του κοινού στον ψηφιακό χώρο. Η λήψη
αυτών των μέτρων ουσιαστικά μετουσιώνει σε πράξη τη συνειδητοποίηση, ότι η
έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ορθώνει ένα σημαντικό εμπόδιο στα σχέδια
ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας (Bissas, Flentzeri & Andreou, 2020).
Στο Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χώρα (EDGI) κατατάσσεται
42η από τα 193 κράτη που ερευνήθηκαν και την 27η της Ευρώπης των 28 για το έτος
2020. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την υλοποίηση υψηλών
επενδύσεων και σημαντικών έργων τα τελευταία χρόνια με χρηματοδότηση κατά
κύριο λόγο από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, η

Ελλάδα εξακολουθεί να

καταλαμβάνει χαμηλές θέσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η
υστέρηση αυτή αποδίδεται στην ασυνέχεια της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στις
σημαντικές καθυστερήσεις ή/και ελλείψεις σε όρους σχεδιασμού ψηφιακών έργων
κομβικής σημασίας (Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 2020).
Στο Δείκτη Ανάπτυξης ΤΠΕ (ICTDI) η χώρα κατετάγη 25η θέση μεταξύ των χωρών της
Ευρώπης των 28 για το έτος 2017. Ενώ, το 2019 ο Δείκτης Διευκόλυνσης της
Ψηφιοποίησης (EDI) την κατατάσσει στην 43η θέση μεταξύ των 115 κρατών που
συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Περαιτέρω, βάσει των στοιχείων του Διεθνούς
Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (IMD)11 που διερευνά τη ψηφιακή ανταγωνιστικότητα
63 χωρών για το έτος 2020, κατατάχθηκε στην 46η θέση, σημειώνοντας μια
βελτίωση της τάξεως των 7 θέσεων εν συγκρίσει με το προηγούμενο έτος (ΥΨΔ,
2020).
Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση που διαφαίνεται στο πεδίο της ψηφιακής
ωριμότητας των επιχειρήσεων, με την χώρα να καταλαμβάνει την 25η θέση στην
11
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κατάταξη για το σχετικό δείκτη. Ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος φαίνεται πως
δεν έχει καταφέρει να εντάξει ευρέως τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στην
εσωτερική του λειτουργία. Επιπλέον, φαίνεται πως οι ελληνικές επιχειρήσεις
εμφανίζουν υστέρηση στην υιοθέτηση των εξελιγμένων ηλεκτρονικών συνδέσεων,
που θα τους επιτρέψουν να έρθουν σε επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη όπως επί
παραδείγματι με τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές τους. Εξίσου
υπολειμματική φαίνεται πως είναι και η αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών και
του υπολογιστικού νέφους στο πλαίσιο της επαφής και της πραγματοποίησης
συναλλαγών με τους πελάτες τους εν συγκρίσει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. (ΥΨΔ,
2020)
Σε πρώιμη φάση βρίσκεται και το ηλεκτρονικό εμπόριο, με το ποσοστό των εσόδων
των ελληνικών επιχειρήσεων που παράγεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο να
ανέρχεται μόλις σε 4%. Ωστόσο, βάσει εκτιμήσεων η πανδημία έχει επιφέρει μια
σειρά σημαντικών αλλαγών στις συμπεριφορές των καταναλωτών και ως εκ τούτου
πιθανολογείται ότι οι αντίστοιχες μελλοντικές μετρήσεις θα αποτυπώνουν μια
βελτιωμένη εικόνα. Παρά την πραγματοποίηση υψηλών συσσωρευμένων
επενδύσεων σε ΤΠΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση τους δεν έχει τύχει
της βέλτιστης αξιοποίησης (Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ,
2020).
Όσον αφορά τον ελληνικό δημόσιο τομέα, αυτός παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.
Ωστόσο, εξακολουθεί να κατέχει τη δεύτερη θέση από το τέλος μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ. Ο δείκτης ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων καταδεικνύει, ότι η
Ελλάδα το 2020 κατατάσσεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ με 66%. Ο αριθμός των
χρηστών διαδικτύου που είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών e-government
ανήλθε σε 39% σημειώνοντας αύξηση 3% το 2019. Η διαθεσιμότητα ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις (G2B)12 αυξήθηκε στο 63 %. Το ελληνικό
κράτος έχει πραγματοποιήσει κάποιες βελτιώσεις στην απλοποίηση των
διοικητικών συστημάτων και διαδικασιών για τους πολίτες. Επί παραδείγματι,
12
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πλέον είναι δυνατή η συμπλήρωση πιστοποιητικών γέννησης στο μαιευτήριο και η
εν συνεχεία μεταφόρτωση τους στο δημόσιο μητρώο. Επιπλέον, η πύλη gov.gr έχει
συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών, συγκεντρώνοντας υπηρεσίες από
διαφορετικά υπουργεία, απαλλάσσοντας έτσι τους πολίτες από το βάρος των
πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών (Bissas et al., 2020; Σπινέλλης και συν.,
2021).

3.2 Η εξ αποστάσεως εργασία στην Ελλάδα εν μέσω Covid-19 και η
αποτελεσματικότητα της
Η Ελλάδα, όπως ήταν φυσιολογικό, κατά τη διάρκεια της πανδημίας εφήρμοσε όλες
τις μορφές απομακρυσμένης απασχόλησης που χρησιμοποιήθηκαν ανά τον κόσμο
στο βαθμό που ήταν εφικτό με βάση τις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές της. Σε
συνέχεια λοιπόν των ήδη γνωστών τρόπων άσκησης εργασίας, όπως εξελίχθηκαν
και συνεχίζουν να εξελίσσονται – κατά ανάγκη – στο εξωτερικό εξαιτίας της
πανδημίας,

έτσι

και

στην

Ελλάδα

παρατηρούνται

ανανεωμένες

και

εκσυγχρονισμένες μορφές απασχόλησης. Ένα πρώτο παράδειγμα αποτελεί το
coworking, το οποίο όπως υποστήριξε – τον Απρίλιο του 2021 – η COO της ViOS
Κορίνα Σαΐας, αποτελεί το “γραφείο του μέλλοντος” (Σαμούρκα, 2021). Η ViOS
Coworking, για πρώτη φορά φέρνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να
νοικιάζουν έτοιμους διαμορφωμένους χώρους, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις
τόσο των εργαζομένων, όσο και των πελατών τους.
Στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι βάση έρευνας που πραγματοποίησε η KPMG,
προκύπτει ότι η εξ αποστάσεως απασχόληση για το μέλλον προτιμάται από μεγάλο
ποσοστό των εργαζομένων ως μοναδική επιλογή. Ωστόσο, η κα Σαΐας θεωρεί “ότι η
εξ αποστάσεως εργασία δε σημαίνει αναγκαστικά ότι ο περισσότερος κόσμος θα
εργάζεται αποκλειστικά και μόνο από το σπίτι” καθώς η κοινωνική σύνδεση με
άλλους συναδέλφους, πελάτες και επαγγελματίες κρίνεται απαραίτητη για την
υγεία και τη βελτιωμένη απόδοση των εργαζομένων. Ο ισχυρισμός αυτός ενισχύει
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την πεποίθηση ότι το coworking θα κερδίσει έδαφος στα προσεχή έτη. (Σαμούρκα,
2021)
Η πρόδηλη καθυστέρηση των ελληνικών επιχειρήσεων να εισάγουν και να
καθιερώσουν την τηλεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό, οφείλεται και συνδέεται με τη
δυσκολία που αντιμετωπίζουν διαχρονικά να προσαρμοστούν στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες και δη στην ανάδυση των ραγδαίων τεχνολογικών
αλλαγών και των σύγχρονων συστημάτων οργάνωσης της εργασίας. Στην Ελλάδα,
όπως άλλωστε και σε άλλες χώρες, οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις, όπου η
τηλεργασία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διείσδυση είναι έντασης γνώσης (κλάδος
πληροφορικής, επικοινωνιών, εκπαίδευσης, logistics κ.λπ.). Την ίδια στιγμή, ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της ίδιας της οικονομίας έρχεται να επηρεάσει και να
μεταβάλει όχι μόνο τα σύγχρονα επαγγέλματα του κλάδου της Πληροφορικής όπως
τεχνικούς

δικτύων,

αναλυτές

προγραμματιστές,

κ.λπ.,

αλλά

και

τα

παραδοσιακότερα επαγγέλματα όπως επί παραδείγματι τους υπαλλήλους
γραφείου και άλλες παραπλήσιες ειδικότητες (ΣΕΒ, 2019).
Ένα μη αναμενόμενο εύρημα σε μια πρόσφατη μελέτη του Institute of Labour
Economics (Pouliakas, 2020) είναι, ότι η χώρα μας βρίσκεται αρκετά ψηλά στην
κατάταξη των χωρών, στις οποίες η τηλεργασία δυνητικά θα μπορούσε να αγγίζει
ένα υψηλό ποσοστό. Ειδικότερα, έως και το 25% των συνόλου των μισθωτών και
αυτοαπασχολουμένων (500.000 εργαζόμενοι περίπου) θα μπορούσαν δυνητικά να
εργαστούν εξ αποστάσεων (fully teleworkable), ενώ ένα επιπλέον 12% των
απασχολούμενων,

που αντιστοιχεί σε

250.000 -

300.000 εργαζόμενους,

απασχολείται σε θέσεις που παρέχουν υψηλές δυνατότητες για τηλεργασία.
Η πραγματικότητα είναι ότι το ξέσπασμα της πανδημίας βρήκε σε μεγάλο ποσοστό
έτοιμες τις μεγάλες επιχειρήσεις/οργανισμούς να εφαρμόσουν την τηλεργασία, σε
αντίθεση με τις μικρές και μικρομεσαίες. Οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση που δεν
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από μεγάλο μέρος των εταιρειών
αλλά και η περιορισμένη εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες
αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για το μεγαλύτερο ποσοστό κυρίως
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, από τις πρώτες ημέρες, όλες σχεδόν οι
μεγάλες επιχειρήσεις έβαλαν τους εργαζομένους των διοικητικών και οικονομικών
τους υπηρεσιών σε τηλεργασία χωρίς να σταματήσουν ούτε στιγμή τη
δραστηριότητά τους. Σχεδόν το σύνολο των τραπεζών, της βιομηχανίας, των
ναυτιλιακών εταιρειών, των εταιρειών της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, της
υγείας και των logistics έδειξαν την ετοιμότητά τους και αξιοποίησαν την εργασία
από απόσταση σε ποσοστά ακόμα και άνω του 80%, ενώ ακολούθησε γρήγορα και
ο δημόσιος τομέας. Κάπως έτσι η τηλεργασία μπήκε στη ζωή των Ελλήνων και όπως
όλα δείχνουν, ήρθε για να παραμείνει (Σκούφου, 2020).
Σε μια άλλη μελέτη (Bissas et al., 2020) που διερευνούσε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό

των

ελληνικών

επιχειρήσεων

εν

μέσω

της

πανδημίας,

καταδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των εταιρειών που ερωτήθηκαν αναγνωρίζουν τη
σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς το 90,2% είτε έχει ξεκινήσει είτε
σκοπεύει να θέσει άμεσα σε λειτουργία έναν “χάρτη” ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στην πραγματικότητα, εμπλέκουν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού τους σε
σχετικά έργα (πάνω από το 74% συμμετέχουν με πλήρη απασχόληση ή αφιερώνουν
σημαντικό μέρος του χρόνου τους). Το 93,8% των ερωτηθέντων πιστεύει, ότι η
πανδημία έχει επιταχύνει τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των
επιχειρήσεων τους. Περαιτέρω, η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού στις
σκληρές και μαλακές δεξιότητες αναδείχθηκε ως η αποτελεσματικότερη πρακτική
για την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα, που εμπίπτει και στο ενδιαφέρον της παρούσας
μελέτης, υποδηλώνει ότι, αν και, πριν από την πανδημία, 7 στις 10 ελληνικές
εταιρείες είχαν μόνο το 25 % του εργατικού δυναμικού τους σε εξ αποστάσεως
εργασία, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, 6 στις 10 εταιρείες έχουν
πάνω από το 50 % των υπαλλήλων να εργάζεται από απόσταση. Η τηλεργασία
φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και αυτό πιστεύεται από το 81,7% των
ερωτηθέντων στην έρευνα. Ωστόσο, η εικόνα είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά
την ετοιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 14,8% των εταιρειών μπόρεσαν
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να προχωρήσουν άμεσα στην αλλαγή, ενώ το 48,4% δήλωσε ότι ήταν αρκετά
έτοιμοι να το πράξουν. Παρομοίως, σε μια πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (2021), που διερεύνησε την επίπτωση της πανδημίας στο ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις προχώρησαν
στην υιοθέτηση μεθόδων τηλεργασίας στο πλαίσιο της απασχόλησης του
προσωπικού τους, έξι στις δέκα προσανατολίστηκαν στον ψηφιακό τους
μετασχηματισμό και 3 στις δέκα προχώρησαν στην αλλαγή του επιχειρησιακού τους
μοντέλου για την παραγωγή αγαθών/ υπηρεσιών, που είχαν προσαρμοστεί στις
επικρατούσες συνθήκες.
Επιπλέον, στο περιοδικό Fortune, ο κ. Γεράσιμος Ζουρνατζής σε άρθρο του
αναφέρεται στο γεγονός ότι η πανδημία του κορονοϊού μετέφερε επιχειρήσεις,
εργαζομένους και πελάτες αρκετά χρόνια μπροστά (Ζουρνατζής, 2021). Από μελέτες
προ–Covid-19, οι καταιγιστικές αλλαγές που αναδιαμόρφωσαν τον τρόπο
απασχόλησης, αναμένονταν να πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2030-2050. Όμως, η
υγειονομική κρίση επιτάχυνε με γοργούς ρυθμούς την μετάβαση αυτή. Για τα
ελληνικά δεδομένα, «οι νέες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία και τα
ευέλικτα ωράρια που μέχρι πριν από δύο χρόνια δεχόντουσαν ισχυρότατες
αντιστάσεις και αρνητές, σήμερα πλέον γίνονται απολύτως αποδεκτές στην
προσπάθεια των επιχειρήσεων να προστατεύσουν τους εργαζομένους και τη
βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους» (Ζουρνατζής, 2021).
Σε μια μελέτη που εκπόνησε πρόσφατα η ΓΣΕΕ (2020) με τη συμμετοχή
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να καταγράψει και να αποτιμήσει
συγκριτικά δείκτες αναφορικά με την αισιοδοξία των εργαζομένων, την εξέλιξη στις
αμοιβές τους και την ασφάλεια των θέσεων εργασίας τους, προέκυψε ότι οι
εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την διεύρυνση της τηλεργασίας.
Ειδικότερα, το 67% των συμμετεχόντων θεωρεί, ότι η τηλεργασία θα έχει επαχθή
επίδραση ως προς το ωράριο εργασίας του, το 60% την αξιολογεί αρνητικά για την
εξέλιξη των αμοιβών τους, το 52% την αξιολογεί αρνητικά ως προς την προσωπική
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ζωή του, ενώ το 45% τη θεωρεί μια αρνητική εξέλιξη προς την εξέλιξη του σε
επαγγελματικό επίπεδο (ΓΣΕΕ, 2020).
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η δυνατότητα εφαρμογής της τηλεργασίας
είναι άμεσα συσχετισμένη με τα επαγγέλματα και τους κλάδους, όπου δύναται να
εφαρμοστεί πρακτικά. Εύλογο είναι, ότι η εφαρμογή της στους αμιγώς
παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας που ανήκουν στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα κρίνεται αν όχι παντελώς αδύνατη, τουλάχιστον δυσχερής.
Εύλογή είναι επίσης η παρατήρηση, ότι η τηλεργασία μπορεί να ασκηθεί
ανεξαρτήτως κλάδου σε όλα τα επαγγέλματα γραφείου. Σύμφωνα με μελέτη της
ΕΙΕΑΔ (2020) περί το 40% των απασχολούμενων στον τομέα της πληροφορικής και
στον τομέα των επικοινωνιών, το 35% στις επιχειρήσεις

παροχής υπηρεσιών

υψηλής έντασης γνώσης13, περίπου το 32% στον εκπαιδευτικό κλάδο, και ένα
αντίστοιχο 32% στις εκδόσεις και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
οπτικοακουστικών εκπομπών, καταφεύγει στην τηλεργασία είτε σε τακτική, είτε σε
αρκετά συχνή βάση. Αντίστοιχα υψηλά είναι και τα ποσοστά τηλεργασίας στις
τηλεπικοινωνίες και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σε αντίθετη κατεύθυνση, σε
κλάδους χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και υψηλής έντασης εργασίας τα
ποσοστά τηλεργασίας κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κάτω από 10%). Άξιο
αναφοράς είναι και το γεγονός, ότι στον εκπαιδευτικό χώρο τα ποσοστά
τηλεργασίας κυμαίνονταν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ήδη πριν από το ξέσπασμα
της πανδημίας. Αυτό εν πολλοίς οφείλεται, στο ότι οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν
επιπλέον χρόνο εργασίας στο σπίτι τους για την προετοιμασία της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας (ΕΙΕΑΔ, 2020).
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η σημαντική εξάρτηση της χώρας από τις υπηρεσίες
τουρισμού και εστίασης κατέστησε την οικονομία αρκετά ευάλωτη στην πανδημία,
η οποία είχε άμεση επίδραση στους προαναφερθέντες τομείς. Ταυτόχρονα, μια
σημαντική διαρθρωτική αδυναμία είναι το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης ως
ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον ιστορικό ευρωπαϊκό μέσο όρο
13

Knowledge-intensive business services

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

46

«Νέες μορφές απασχόλησης στην μετά-Covid εποχή: Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.», Βασιλική Κουρνιώτη, Ακαδ. έτος 2020-2021

κατά τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες. Η ελληνική οικονομία, παρά τη
μακροπρόθεσμη προσαρμογή της κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης, δεν
κατάφερε να λύσει τις διαρθρωτικές της παθογένειες. Το οικονομικό μοντέλο της
χώρας παρέμεινε αδύναμο, καλλιεργώντας αρνητικές προσδοκίες για τις επιπτώσεις
της πανδημίας στην εγχώρια οικονομία. (Αθανασίου, Μύρτε & Τσαρούχα, 2020;
ΥΨΔ, 2020)
Ταυτόχρονα, το μικρό μέγεθος του πλήθους των ελληνικών επιχειρήσεων τις
παγιδεύει σε περιβάλλον χαμηλής παραγωγικότητας και εσωστρέφειας, ενώ
εμποδίζει σημαντικά την ικανότητά τους να αντλούν ρευστότητα, να επενδύουν και
να καινοτομούν. Αυτά τα εγγενή χαρακτηριστικά, τα οποία ιστορικά αποτελούσαν
εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, ενέτειναν τις ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές
ζημίες που θα υποστεί η ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας. Η μεγαλύτερη
πτώση, σε απόλυτους όρους, καταγράφηκε στον κλάδο της βιομηχανίας (3,5 δισ.
Ευρώ), με τον τομέα των υπηρεσιών να ακολουθεί (1,5 δισ. Ευρώ). Αυτή η πτώση
ήταν αναμενόμενη καθώς οι κλάδοι της βιομηχανίας και των υπηρεσιών ήταν
μεταξύ των τομέων της ελληνικής οικονομίας που επηρεάστηκαν άμεσα από την
πανδημία (PWC, 2020).
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρότερες, θα πρέπει να υιοθετήσουν την
τηλεργασία ως βιώσιμη και ευέλικτη επιλογή για το εργατικό δυναμικό τους, εάν
επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Μολαταύτα, για τέτοιες εταιρείες τα
οφέλη της εξ αποστάσεως εργασίας ενδέχεται να μην πραγματωθούν. Προκειμένου
να μετουσιωθεί σε μεγαλύτερα κέρδη σε όρους παραγωγικότητας, η τηλεργασία
απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε εργατικό δυναμικό υψηλότερης εξειδίκευσης και
ουσιαστικές προσπάθειες για την τόνωση μιας κουλτούρας καινοτομίας που
υπερισχύει των ορίων των φυσικών χώρων εργασίας. Επιπλέον, απαιτείται
υποστηρικτική πολιτική και το ενδεδειγμένο κανονιστικό περιβάλλον για τη
διευκόλυνση της εδραίωσης της στην Ελλάδα. Αυτές οι δράσεις πολιτικής πρέπει να
παρέχουν αυξημένες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και οικονομική υποστήριξη σε
νοικοκυριά με παιδιά, ιδιαίτερα σε γυναίκες εργαζόμενες με μικρά παιδιά, και σε
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εκείνους που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε περιόδους πανδημίας. (Pouliakas,
2020)
Η επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας εργασίας-ζωής, ειδικά για τις γυναίκες, είναι
επίσης απαραίτητη για να αποφευχθούν τα αρνητικά αποτελέσματα που
σχετίζονται με το άγχος των άτυπων ωρών εργασίας από το σπίτι (Balakrishnan et
al., 2019). Επιπλέον, η αντιστροφή της τάσης περιορισμένης υιοθέτησης της εξ
αποστάσεως εργασίας από νεότερα άτομα και από τους εργαζόμενους που
βρίσκονται στα αρχικά στάδια της καριέρας τους, θα απαιτήσει αυξημένη
εμπιστοσύνη στις σχέσεις στην ελληνική αγορά εργασίας. Σε μια εποχή, όπου
μπορεί

να

απαιτείται

συνεχής

τήρηση

των

πρακτικών

κοινωνικής

αποστασιοποίησης μεσοπρόθεσμα, η επέκταση της δυνατότητας της επιλογής στην
τηλεργασία για τους εργαζόμενους που πιθανότατα θα επηρεαστούν από τις
συνέπειες του Covid-19 θα είναι το κλειδί για τον μετριασμό των συνεχιζόμενων
δυσμενών συνεπειών της πανδημίας για την Ελλάδα (Pouliakas, 2020).
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4. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εν μέσω πανδημίας
Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, επηρέασε όπως
ήταν αναμενόμενο – μεταξύ άλλων που ήδη αναφέρθηκαν – και τον κλάδο παροχής
υπηρεσιών. Η απρόσμενη υγειονομική κρίση επέφερε αλλαγές προς άμεση
υιοθέτηση στις λειτουργίες των πελατειακών σχέσεων και της εφοδιαστικής
αλυσίδας, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιζόντουσαν τουλάχιστον
έπειτα από τρία με τέσσερα χρόνια (LaBerge et al., 2020). Τόσο οι επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, όσο και οι αποδέκτες των υπηρεσιών (πελάτες) υποχρεώθηκαν
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με την εξυπηρέτηση των πελατών να δέχεται
ένα ισχυρό πλήγμα. Η αναγκαία δε απομάκρυνση των εργαζομένων από το
εργασιακό περιβάλλον σε αυτό του ιδιωτικού τους χώρου επέβαλλε μια
αναπροσαρμογή του τρόπου παροχής εξυπηρέτησης των πελατών. Δεδομένης της
συνθήκης αυτής, εν μέσω πανδημίας, δημιουργήθηκε κάπως βεβιασμένα ένα νέο
μοντέλο παροχής υπηρεσιών. Οι πρώτες επιπτώσεις που εμφανίστηκαν σχετίζονται
με τον μεγάλο όγκο παραγγελιών οι οποίες ήταν αδύνατον να ετοιμαστούν και να
παραδοθούν εγκαίρως προκαλώντας αρκετές φορές την έντονη δυσαρέσκεια των
πελατών. (Deloitte, 2020; Evans-Greenwood, Robertson & Solly, 2021) Είναι άξιο
προσοχής ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και η εμπιστοσύνη αποτέλεσαν το κλειδί
για την επιτυχημένη ψηφιακή μετάβαση (IBM, 2020).

4.1 Ο τομέας παροχής υπηρεσιών παγκοσμίως επί Covid-19
Ως βασικό επακόλουθο της πανδημικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις που
βασίζονται

σε

μεγάλο

βαθμό

στην

προσωπική

αλληλεπίδραση,

συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος τομέων από τον τραπεζικό και τον
ασφαλιστικό τομέα έως τη φιλοξενία, τον τουρισμό, τις τηλεπικοινωνίες και τις
βιομηχανικές υπηρεσίες δέχτηκαν σφοδρά και αλεπαλληλα χτυπήματα (Guzman et
al., 2020) (Wang, 2021). Από τις πρώτες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που
επλήγησαν ήταν οι τραπεζικές συναλλαγές και η υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο,
σύμφωνα με μελέτη της McKinsey, οι αυτοκινητοβιομηχανίες υπέστησαν πτώση,
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αλλά όχι σημαντική, καθώς

δόθηκε μεγάλη ευκαιρία εξαιτίας συνδρομητικών

λογισμικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων.
Αντίθετα, ο κλάδος της εστίασης, όπως ενημερώνει η ίδια μελέτη, δέχθηκε το πιο
ισχυρό πλήγμα, με μεγάλες τις πιθανότητες μιας αργούς επαναφοράς στα προπανδημίας δεδομένα. Από την άλλη, οι τράπεζες έχουν επηρεαστεί σε πάρα πολύ
μεγάλο βαθμό, με την δημιουργία ομάδων διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να
αποφευγούν οι όποιοι πιστωτικοί κίνδυνοι. Επιπλέον, ο ασφαλιστικός κλάδος
οδηγήθηκε σε ταχεία συγχώνευση και εξαγορά, αλλάζοντας ολοκληρωτικά το
παραδοσιακό ασφαλιστικό μοντέλο. Αντιστοίχως, οι πάροχοι υγειονομικών
υπηρεσιών αναπροσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Επί παραδείγματι, στις ΗΠΑ το
2019, το 11% των πελατών χρησιμοποιήσε κάποιον τύπο τηλεθεραπείας, ενώ στις
αρχές του 2020 στην Ινδία τέθηκε σε κυκλοφορία η ψηφιακή εφαρμογή Apollo 24/7
μέσω της οποίας 7.000 γιατροί και 30.000 λοιποί επαγγελματίες υγείας
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη της McKinsey, η άλλη
όψη του ψηφιακού μετασχηματισμού φέρνει στην επιφάνεια δυσκολίες ένταξης,
ανισότητας και εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές ή φοιτητές οι οποίοι
διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα έναντι συνομιλήκων με υψηλότερο εισόδημα.
(Masterson, 2020)

4.2 Ο τομέας παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα επί Covid-19
Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
τέθηκε εξίσου σε καθεστώς τηλεργασίας και σε ορισμένες ανεστάλη προσωρινώς η
λειτουργία τους, οι πελάτες συνέχισαν να είναι ενεργοί με περισσότερες όμως
απαιτήσεις, αλλά και φόβους (Δεληγιάννης, 2020). Για την ανάλυση του τομέα
παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα χρησιμοποιείται μια μελέτη της PWC η οποία
ερεύνησε για το 2020 τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Αναφορικά με τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, διερευνήθηκαν 27 εταιρείες, οι οποίες
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στις κατηγορίες των
μεταφορών, της ψυχαγωγίας, της υγείας και των επαγγελματικών υπηρεσιών.
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Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως ήταν αναμενόμενο ο κλάδος των
μεταφορών, τόσο των θαλασσιών, όσο και των αερομεταφορών υπέστη μεγάλο
πλήγμα, με χαρακτηριστικότερα όλων, την κάκιστη κατάσταση της Aegean, αλλά και
της ΑΝΕΚ. Αντιστοίχως, ο όμιλος ΟΠΑΠ παρά τον μεγάλο τζίρο που σημείωσε,
κατέγραψε 34% μειωμένα έσοδα εξαιτίας της διακοπής όλων των αθλητικών
γεγονότων. (Αθανασίου, Μύρτε & Τσαρούχα, 2020)
Το πόρισμα που προέκυψε από τις βιαστικές ψηφιακές αλλαγές, είναι ότι τώρα
περισσότερο από ποτέ οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών απαιτείται να εστιάσουν
στην ικανοποίηση του πελάτη. Η εμπιστοσύνη του πελάτη άλλωστε είναι ο
κινητήριος μοχλός για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, μαζί φυσικά με
την ποιότητα και την ολοκληρωμένη εμπειρία η οποία είναι αναγκαίο επακόλουθο
στον ψηφιακό κόσμο. (Δεληγιάννης, 2020)
Ορισμένοι από τους κλάδους παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα οι οποίοι δέχθηκαν
και προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες συνθήκες της κρίσιμης υγειονομικής
κατάστασης, σχετίζονται με νομικές, αθλητικές, πληροφορικής, ψυχαγωγικές
υπηρεσίες, κ.ο.κ. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων οι

οποίες βρήκαν τον τρόπο όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να εξελιχθούν ή ακόμη
και να διακριθούν στον τομέα τους. Έτσι, οι νομικές υπηρεσίες ξεχώρισαν μέσω του
δικηγορικού γραφείου «Στυλόπουλος & Συνεργάτες» το οποίο έλαβε παγκόσμιες
διακρίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις βελτιωμένες παροχές που προσέφερε
στους πελάτες του εν μέσω πανδημίας και όχι μόνο. Τα βραβεία που έλαβαν για το
2021 είναι το Commercial Law Firm, το International Commercial Law Firm και το
Commercial Law-Law Firm (Στυλόπουλος&Συνεργάτες, 2021).
Ο τομέας της ψυχαγωγίας, ο οποίος επηρεάστηκε εξίσου από τον υποχρεωτικό και
βιαστικό κλείσιμο των θεάτρων, βρήκε τον τρόπο να επανακάμψει μέσα στην
καραντίνα προσφέροντας ψηφιακές παραστάσεις (live streaming). Μεγάλα θέατρα
όπως το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Λυρική
Σκηνή, αλλά και μικρότερα υπέκυψαν στην ψηφιακή μετάβαση χωρίς δυνατότητα
αντίστασης. Όπως διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα, «Ο τρόπος θέασης και παραγωγής
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

51

«Νέες μορφές απασχόλησης στην μετά-Covid εποχή: Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.», Βασιλική Κουρνιώτη, Ακαδ. έτος 2020-2021

του θεάτρου αλλάζει ριζικά και τώρα ήρθε η στιγμή να το αποδεχτούμε. Καθώς η
χρήση και η εφαρμογή της τεχνολογίας προσφέρει διευκολύνσεις με ποικίλες
μορφές κατά τη διάρκεια της θεατρικής πράξης (π.χ. εφέ, εντυπωσιακά σκηνικά,
κλπ.), θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το ψηφιακό θέατρο προβλέπεται να έχει
ένα ρόδινο μέλλον». Όπως κατεγράφη σε άρθρο στο ψηφιακό πλέον περιοδικό
“Αθηνόραμα”, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σάββας
Πατσαλίδης υποστηρίζει ότι η μετάβαση στο ψηφιακό θέατρο πιθανότατα να λάβει
περισσότερη αποδοχή από όση αναμενόταν αρχικά. Ο λόγος είναι ότι κατά την
ψηφιακή παραγωγή μειώνονται κατά πολύ λειτουργικά έξοδα, όπως ενδεικτικά
αναφέρει την ενοικίαση χώρου και την κατασκευή σκηνικών. (Καράογλου & Κρύου,
2020) Στην ίδια ακριβώς λογική κινήθηκαν και τα ψηφιακά μουσεία ανά τον κόσμο
(Ντίκμαν, 2020). Πέρα από το αμφίβολο μέλλον που προδιαγράφεται για το μέλλον,
ας σημειωθούν ότι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που έλαβαν οι θεατές-πελάτες
των ψηφιακών παραστάσεων υπήρξαν η δυνατότητα παρακολούθησης από άτομα
όλων των ηλικιών, άτομα με κινητικά προβλήματα ή ειδικές ανάγκες και φυσικά η
μοναδική δυνατότητα παρακολούθησης θεατρική ή μουσικής παράστασης από
κορυφαία θέατρα του εξωτερικού χωρίς τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
(Καράογλου & Κρύου, 2020; Ντίκμαν, 2020, Χαραμή, 2020)
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5. H ψηφιακή μετάβαση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Ένας από τους κλάδους παροχής υπηρεσιών που επηρεάζεται εντόνως από τους
ψηφιακούς μετασχηματισμούς είναι και αυτός της εκπαίδευσης και πολύ
περισσότερο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πανδημία Covid-19 καθιέρωσε
τα ψηφιακά αμφιθέατρα τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό
ως τη νέα κανονικότητα. Αποτέλεσαν δε έναν τρόπο για τη εξακολούθηση των
μαθημάτων κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση
θα είχαν διακοπεί ευθύς αμέσως. (ΕΑΠ, 2021)
Στην κατεύθυνση αυτή αξίζει να επαναληφθεί – όπως προηγήθηκε στο πρώτο
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας – αναφορά στην μελέτη του Jack Niles, η οποία
έθεσε τα θεμέλια στην απομακρυσμένη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή,
η πρώτη εφαρμογή τεχνολογικών μέσων για απομακρυσμένη εργασία και
συγκεκριμένα την απομακρυσμένη εκπαίδευση τέθηκε σε εφαρμογή στα
αμερικανικά πανεπιστήμια Stanford, αλλά και USC όπου ο Niles και η ομάδα του
πραγματοποίησαν το ερευνητικό τους πείραμα (Nilles, 2007).
Από το 1987 και έπειτα από το εγχείρημα της ομάδας του Niles, επιχειρήθηκαν
αρκετές προσπάθειες εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, έως ότου να ξεκινήσουν κάπως πιο μεθοδικά - να πραγματοποιούνται από το 2000 αξιόλογες προσπάθειες
από τα αμερικανικά πανεπιστήμια Columbia και Illinois οι οποίες ωστόσο δεν
ευδοκίμησαν. Παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες, σύμφωνα με τον αρθρογράφο
κο Κονιτσιώτη, το εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνεχίστηκε με
μεθοδικά βήματα και εντέλει στις αρχές του 2010 εμφανίστηκε «το “κίνημα των
ανοιχτών

μαθημάτων”

(OpenCourseWare

movement)

καταφέρνοντας

να

καθιερώσει μια σειρά από ψηφιακά μαθήματα ακολουθώντας πλήρως τη δομή
πανεπιστημιακών εξαμήνων», ευρέως γνωστά πλέον ως MOOCs14. Ορισμένα από τα
μεγαλύτερα και πιο φημισμένα αμερικανικά και όχι μόνο πανεπιστήμια, υπήρξαν οι

14

Massive Open Online Courses
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πρώτοι και πιο ένθερμοι υποστηρικτές των προγραμμάτων αυτής της μορφής.
(Κονιτσιώτης, 2020)
Σημαντική κρίνεται η έρευνα των Kollias & Wieland (Kollias & Wieland, 2020) οι
οποίες μελέτησαν την τηλεκπαίδευση τόσο πριν, όσο και μετά την πανδημία.
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στα προβλήματα που αρκετοί υποστήριζαν ότι
προέκυψαν από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
εξαιτίας των περιορισμένων τεχνολογικών εργαλείων σχετικά με τη χρονοβόρα
διαδικασία φόρτωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και των εξαιρετικά
περιορισμένων αλληλεπιδράσεων.
Ωστόσο, έπειτα από την εμπειρία της ασύγχρονης εκπαίδευσης εξαιτίας της
πανδημίας, η έρευνά τους καταλήγει ότι τόσο η προθυμία, η γνώση και το
ενδιαφέρον κάθε διδάσκοντα, όσο και η διάθεση προσαρμογής από πλευράς
φοιτητών στα νέα δεδομένα, εξαρτώνται αποκλειστικά από τα στοιχεία του
καθενός. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την πληθώρα των τεχνολογικών μέσων που
παρέχονται προς διευκόλυνση της διεξαγωγής των μαθημάτων και επιπλέον
ακολουθείται το σκεπτικό ότι κάποιος ο οποίος επεδίωκε να διδάξει ή να διδαχτεί
στα δια ζώσης μαθήματα, το ίδιο θα επιδιώξει και θα επιτύχει και στα εξ
αποστάσεως μαθήματα. (Kollias and Wieland, 2020)
Λαμβάνοντας υπόψιν το μήνυμα του Γκουντέρες15 για την εκπαίδευση και τον
κορονοϊό, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ αναφέρει ότι η πανδημία του Covid-19 παρέχει μια
διαγενεακή ευκαιρία

για αναδόμηση και αναδιοργάνωση του υπάρχοντος

εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεχίζει δε λέγοντας ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε τις
ευέλικτες

μεθόδους, τις

ψηφιακές τεχνολογίες

και τα

εκσυγχρονισμένα

προγράμματα σπουδών διασφαλίζοντας παράλληλα συνεχή ανάπτυξη για τους
δασκάλους και τις κοινότητες, ενώ επιπλέον η εκπαίδευση δύναται να αποτελέσει
τον μεγαλύτερο εξισσοροπιστή για τα επικρατούντα επίπεδα ανισότητας».
(Γκουντέρες, 2020)
15

Ο Αντόνιο Γκουντέρες είναι Πορτογάλος πολιτικός και διπλωμάτης ο οποίος από τον Ιανουάριο του
2017 διατελεί Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
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5.1 Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην ψηφιακή μετάβαση των
Πανεπιστημίων διεθνώς
Η εκπαίδευση, όπως ειπώθηκε ήδη, ήταν ένας από τους τομείς που διαταράχθηκαν
σε σημαντικό βαθμό από την πανδημία με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως να έχει μεταφερθεί στη διαδικτυακή
σφαίρα. Λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο ήλθαν
αντιμέτωπα με μια ξαφνική πίεση να στραφούν από τη διά ζώσης παράδοση
μαθημάτων σε ψηφιακά ενισχυμένη διδασκαλία-μικτή ή/και διαδικτυακή μάθηση.
Αυτή η κρίση προκάλεσε αναμφίβολα κάποιο βαθμό αναταραχής και ταλαιπωρίας,
αλλά θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τα Πανεπιστήμια να
στραφούν στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της ποιότητας της
μάθησης και της διδασκαλίας (Γκουντέρες, 2020). Αυτή η ανάγκη, αφού
διαπιστωθεί και αξιολογηθεί, θα πρέπει να υποστηριχθεί από επενδύσεις σε
ψηφιακές υποδομές και την ανάπτυξη καλών πρακτικών, σε συνδυασμό με την
κατάρτιση των καθηγητών για τη χρήση τους (Raikou et al., 2020; EC, 2020).
Δεδομένου ότι η ποιοτική διαδικτυακή εκπαίδευση είναι δαπανηρή και θα
χρειαστεί όχι μόνο περαιτέρω επενδύσεις, αλλά και την εκπόνηση περαιτέρω
μελετών, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι θα αξιοποιηθεί η αναδυόμενη ευκαιρία
για την αξιοποίηση της ψηφιακά ενισχυμένης μάθησης (Murphy, 2020).
Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, η διαχείριση κρίσεων αποτέλεσε
εκτεταμένο αντικείμενο έρευνας, με τη μεγαλύτερη εστίαση να εντοπίζεται κυρίως
στους τρόπους με τους οποίους τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να
διατηρήσουν αδιατάρακτη τη λειτουργία τους υπό τις νέες απειλητικές εξωτερικές
συνθήκες (Καραλής, 2020). Από την άλλη πλευρά, σημαντικός αριθμός ερευνητικών
εργασιών μέχρι τώρα, επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στις
διδακτικές

πρακτικές,

καθώς

τα

περισσότερα

εκπαιδευτικά

συστήματα

προσπάθησαν να ακολουθήσουν λύσεις που βασίζονται στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία ή στην τηλεκπαίδευση. Οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, που
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επηρεάστηκαν σοβαρά από τη διακοπή της κανονικής τους λειτουργίας και το
εκτεταμένο lockdown σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Κατά το πρώτο κύμα
της πανδημίας, η κρισιμότερη περίοδος ήταν τον Απρίλιο του 2020. Σύμφωνα με
στοιχεία της UNESCO, περισσότεροι από 1,5 δισ. μαθητές (90,1% του συνόλου των
εγγεγραμμένων μαθητών σε όλους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς) σε 192
χώρες δεν συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες λόγω τοπικών ή εθνικών
lockdown. Η κατάσταση φάνηκε να αποκλιμακώνεται τους επόμενους μήνες, αλλά
σχεδόν σε όλες τις χώρες υπάρχουν ανησυχίες για το μέλλον (Laiou et al., 2020;
Ferri et al., 2020).
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφενός, αυτή η συγκυρία ανέδειξε ορισμένα
πλεονεκτήματα στη διαδικτυακή φοίτηση, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλότερου
κόστους διαβίωσης για προπτυχιακούς κυρίως φοιτητές που διαφορετικά θα
φοιτούσαν μακριά από την οικογενειακή τους εστία. Από την άλλη, υπογράμμισε τις
ανισότητες μεταξύ των φοιτητών, ιδίως σε σχέση με τις διαφορές όσον αφορά τις
ψηφιακές τους δεξιότητες, τα δίκτυα υποστήριξης και τους πόρους του οικιακού
τους περιβάλλοντος (Scleicher, 2020; El Said, 2021). Πράγματι κατά το κλείσιμο των
πανεπιστημίων, οι υπάρχουσες ανισότητες που συνδέονται με διαφορετικές
κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις έχουν αυξηθεί κυρίως για τους ακόλουθους
λόγους: (i) την έλλειψη πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε
εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στο Διαδίκτυο, και (ii) την έλλειψη φυσικών χώρων
για την εκμάθηση στο σπίτι μεταξύ των οικογενειών με φτωχότερο υπόβαθρο (Bol,
2020; Thomas & Rogers, 2020). Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι το κλείσιμο
πανεπιστημίων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στα μαθησιακά
επιτεύγματα, ιδίως για τους μειονεκτούντες μαθητές (Ferri et al., 2020).
Είναι αξιοσημείωτο ότι η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο κύριους άξονες. Ο
πρώτος σχετίζεται με τον αντίκτυπο της πανδημικής κρίσης στη λειτουργία των
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις συνέπειες για το μέλλον. Ο όρος
Πανεπιστήμιο χαμηλής πυκνότητας (low density university), που επινοήθηκε από
τους Maloney & Kim (2020), είναι μια ζωντανή περιγραφή των συνθηκών, υπό τις
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οποίες καλούνται να λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια για την επόμενη περίοδο, ενώ
τα σενάρια και οι ανησυχίες για την προοπτική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
καθορίζουν την ατζέντα για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και για την επόμενη
μέρα. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος άξονας της έρευνας σχετίζεται με τις
επιπτώσεις της μετάβασης στη διαδικτυακή διδασκαλία, στους φοιτητές και τους
εκπαιδευτικούς και στην πιθανή αλλαγή παιδαγωγικών πρακτικών στο εγγύς
μέλλον. Η όσμωση με τις πρακτικές της διαδικτυακής διδασκαλίας είναι ένας
τεράστιος παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των
τρόπων, με τους οποίους διδάσκονται τα πανεπιστημιακά μαθήματα. Η μάθηση σε
εικονικά περιβάλλοντα, ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών, η ανάπτυξη
μαθημάτων, τα εργαλεία για σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση, οι μαλακές
δεξιότητες, η εργαστηριακή προσομοίωση, είναι μερικά από τα θέματα που
ανακύπτουν στην ατζέντα της έρευνας, μετά από τη μακροπρόθεσμη έκθεση τόσο
των καθηγητών όσο και των φοιτητών σε αυτό το νέο περιβάλλον για τη διδασκαλία
και τη μάθηση (Laiou et al., 2020).
Η έρευνα των Bozkurt et al. (2020) είναι μια από τις πρώτες μελέτες που διερευνούν
τον αντίκτυπο της διακοπής της εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας του COVID-19 σε
31 χώρες. Εκτός από την εκτίμηση κάθε περίπτωσης ανά χώρα, η μελέτη ανέδειξε
σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει συνήθως σε αυτές τις χώρες από τη
διακοπή της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του COVID-19, όπως (1) την ανισότητα
και το ψηφιακό χάσμα που έχουν επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημία, (2)
την ανάγκη για ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης και για τη μετάβαση
σε διαμορφωτικές αξιολογήσεις με σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα, και (3) τη χρήση
διαδικτυακών υπηρεσιών προστασίας ως τρόπου ελέγχου της απάτης και της
ακαδημαϊκής ανεντιμότητας.
Η μελέτη των Hjelsvold et al. (2020) είναι επίσης μια από τις πρώτες μελέτες που
διερεύνησαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κατά το διάστημα της πανδημίας, που πραγματοποιήθηκε σε 303
φοιτητές και 56 εκπαιδευτικούς στη Νορβηγία. Η μελέτη ανέφερε ότι ο σύντομος
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χρόνος και η έλλειψη έτοιμων πόρων ήταν σημαντικά εμπόδια για την ξαφνική
στροφή στην εξ αποστάσεως μάθηση. Παρόλο που οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
αναφέρουν έλλειψη πρακτικής στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, τα ευρήματα
κατέδειξαν ότι αμφότεροι προσαρμόστηκαν γρήγορα, δείχνοντας θετική στάση
απέναντι στην αλλαγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, βασικοί
παράγοντες που επηρέασαν την διαδικτυακή παρακολούθηση κατά τις πρώτες
εβδομάδες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν οι ακόλουθοι: από την πλευρά
των φοιτητών περιελάμβαναν την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς, τη
συμμετοχή σε φόρουμ συζήτησης, τη χρήση διαδικτυακών σεμιναρίων και τη
συμμετοχή σε ομαδική δουλειά, ενώ από την πλευρά των εκπαιδευτικών
περιελάμβαναν την έγκαιρη επικοινωνία και σαφείς οδηγίες σχετικά με τις
αξιολογήσεις, τις εξετάσεις και εργασίες, την ενημέρωση των φοιτητών για το πώς
να λάβουν βοήθεια, την παροχή υποστήριξης μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων
εργαλείων,

την

εξασφάλιση

του

εικονικού

χώρου

για

τη

διαδικτυακή

αλληλεπίδραση μαθητών-μαθητών και μαθητών-εκπαιδευτών, καθώς και για την
παροχή συμβουλών στους μαθητές, προκειμένου να καθορίσουν τον τρόπο μελέτης
και το πρόγραμμά τους για μια αποτελεσματική εμπειρία μελέτης στο σπίτι. Από την
πλευρά των διευθυντικών στελεχών και των διοικητικών υπαλλήλων η έγκαιρη
επικοινωνία με τους φοιτητές, ιδίως με τους κανονισμούς και τις αναφορές των
εξετάσεων, η υποστήριξη των μαθητών στην προετοιμασία νέων παιδαγωγικών
προσεγγίσεων στη διδασκαλία, καθώς και η εκμάθηση νέων εργαλείων και την
παροχή μιας πιο συλλογικής προσέγγισης στο συντονισμό των δραστηριοτήτων και
τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των κύριων
παραγόντων που επηρέασαν την εμπειρία τους από την τηλεργασία.
Τα αποτελέσματα της μελέτης των Radu et al. (2020) σε πανεπιστήμια της
Ρουμανίας, υποδηλώνουν ότι οι περισσότεροι φοιτητές ήταν ικανοποιημένοι με τα
μέτρα που έλαβε το πανεπιστήμιο κατά την περίοδο του lockdown και τον τρόπο με
τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία διδασκαλίας-εκμάθησης-αξιολόγησης.
Ωστόσο, αναφέρθηκαν και ορισμένες αρνητικές πτυχές όπως η έλλειψη κατάλληλης
υποδομής για μερικούς φοιτητές, η λιγότερο αποτελεσματική επικοινωνία και
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αλληλεπίδραση δασκάλου-εκπαιδευτικού, η αδυναμία εκτέλεσης πρακτικών
εφαρμογών, η έλλειψη κοινωνικοποίησης, η έλλειψη μαθησιακών κινήτρων, η
λιγότερο αντικειμενική εξέταση, η πιθανότητα υποβάθμισης της σωματικής και
ψυχικής υγείας (π.χ. υπερβολικός χρόνος που περνούν μπροστά από τις οθόνες, ο
καθιστικός τρόπος ζωής). Μια διαδικτυακή έρευνα (Coman et al., 2020) που
περιελάμβανε 762 φοιτητές δύο εκ των μεγαλύτερων ρουμανικών πανεπιστημίων
αποκάλυψε, ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας δεν ήταν
προετοιμασμένα για αποκλειστική διαδικτυακή μάθηση. Έτσι, τα πλεονεκτήματα
της διαδικτυακής μάθησης που εντοπίστηκαν σε άλλες μελέτες φαίνεται να
μειώνονται σε αξία, ενώ τα μειονεκτήματα γίνονται εμφανέστερα. Η ιεραρχία των
προβλημάτων που προκύπτουν στη διαδικτυακή μάθηση αλλάζει στο πλαίσιο της
κρίσης που προκαλείται από την πανδημία. Τα τεχνικά ζητήματα είναι τα πιο
σημαντικά,

ακολουθούμενα

από

την

έλλειψη

τεχνικών

δεξιοτήτων

των

εκπαιδευτικών και το στυλ διδασκαλίας τους, το οποίο δεν είναι κατάλληλα
προσαρμοσμένο στο διαδικτυακό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τους Hodges et al. (2020), μια προσωρινή μετάβαση σε εναλλακτικό
τρόπο διδασκαλίας λόγω συνθηκών κρίσης (π.χ. της πανδημίας COVID-19) δεν
μπορεί να ταυτιστεί με μια καλά σχεδιασμένη διαδικτυακή εκπαιδευτική
διαδικασία και ακόμη λιγότερο με τη διά ζώσης μάθηση. Επιπλέον, οι τεχνικές
προκλήσεις μπορούν να ωθήσουν τους ανώτερους εκπαιδευτικούς με μακρά
πανεπιστημιακή θητεία να εγκαταλείψουν το σύστημα, γεγονός που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε απώλεια πλούσιας οργανωτικής εμπειρίας (Stoller, 2020). Ένα
μεγάλο βάρος μετακυλίστηκε επίσης στους μαθητές που ξαφνικά έπρεπε να
κατέχουν μια ποικιλία δεξιοτήτων, ικανοτήτων και πόρων (Iivari et al., 2020).
Αυτά τα ζητήματα έχουν επηρεάσει τη συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική
ευημερία τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών σε όλο τον κόσμο. Για
παράδειγμα, μια μελέτη (Odriozola-González et al., 2020) που επικεντρώθηκε στον
ψυχολογικό αντίκτυπο του COVID-19 σε ένα ισπανικό πανεπιστήμιο αποκάλυψε
μέτρια έως εξαιρετικά σοβαρά αποτελέσματα άγχους και κατάθλιψης για τους
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φοιτητές και χαμηλότερες βαθμολογίες για το προσωπικό του πανεπιστημίου (Cao
et al., 2020). Υψηλότερα επίπεδα άγχους λόγω στρες που σχετίζονται με τον COVID19 αναφέρθηκαν επίσης σε Κινέζους φοιτητές ιατρικής σχολής. Το άγχος και οι
ανησυχίες για τη μόλυνση από τον κορονοϊό και την υποβάθμιση της ψυχικής
υγείας τονίστηκαν επίσης σε μια ποσοτική και ποιοτική μελέτη (Aguilera-Hermida,
2020) που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές από δημόσιο πανεπιστήμιο στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, οι λιγότερο προνομιούχοι φοιτητές (π.χ. έλλειψη
ψηφιακού εξοπλισμού, έλλειψη Διαδικτύου ή αργή σύνδεση) και οι έχοντες
περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες, ήταν πιθανότερο να υποφέρουν περισσότερο
λόγω της διαδικτυακής διδασκαλίας, οδηγώντας σε διεύρυνση των υφιστάμενων
ανισοτήτων (Zimmerman, 2020). Η Aguilera-Hermida (2020) κατέδειξε ότι οι
μαθητές που δεν χρησιμοποιούσαν εκπαιδευτικές τεχνολογίες είχαν χαμηλότερη
αντίληψη για την αυτό-αποτελεσματικότητα τους, η οποία με τη σειρά της οδήγησε
σε χαμηλότερη γνωστική εμπλοκή. Μια παρόμοια ιδέα διατυπώθηκε από τον Ali
(2020), ο οποίος έδειξε ότι η στάση των φοιτητών απέναντι στην εκπαιδευτική
τεχνολογία επηρέασε αρνητικά την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, που
με τη σειρά της επηρέασε αρνητικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

5.2 Τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα εν μέσω πανδημίας
Στην Ελλάδα, όλες οι μορφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανεστάλησαν την 11η
Μαρτίου 2020 μετά την υπ’ αριθμ. 16838 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Όλα τα
Ελληνικά Πανεπιστήμια ξεκίνησαν τεράστιες προσπάθειες για να εφαρμόσουν τη
μετάβαση στη διαδικτυακή μάθηση. Αν και αυτό θεωρήθηκε πολύ απαιτητικό έργο,
λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού, την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και άλλους
κρίσιμους

παράγοντες

(Καραλής,

2020),

η

πλειοψηφία

των

ελληνικών

πανεπιστημίων κατάφερε να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες για περισσότερο
από το 90% των μαθημάτων τους μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020. Το Πανεπιστήμιο
Πατρών ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο σε όλη την Ελλάδα που διέκοψε τις
δραστηριότητές του λόγω τοπικού lockdown, αλλά κατάφερε να προσφέρει σχεδόν
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όλα τα μαθήματα διαδικτυακά μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας από τη
διακοπή των διά ζώσης μαθημάτων. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, άρχισε
να προσφέρει σχεδόν όλα τα μαθήματα του διαδικτυακά μέχρι το τέλος Μαρτίου
2020, δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του
(Gougoulakis et al., 2020).
Μέχρι στιγμής, παρατηρείται περιορισμένος αριθμός δημοσιευμένων ερευνητικών
μελετών αναφορικά με τη μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία στα ελληνικά
πανεπιστήμια. Μια έρευνα (Koumarianos et al., 2020) που πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, με κύριο στόχο τη διερεύνηση της προσαρμογής των νέων
φοιτητών στην υφιστάμενη κατάσταση, κατέδειξαν ότι για το διάστημα που ήταν
κλειστά τα Πανεπιστήμια, οι περισσότεροι φοιτητές δεν αντιμετώπισαν καμία
δυσκολία στη μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία, ενώ ήταν πολύ ανοιχτοί στο
να μάθουν τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες και να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες.
Οι Giavrimis & Nikolaou (2020) έδειξαν ότι στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 το
υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για
θετικές κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών.
Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα δεδομένα (Karalis & Raikou, 2020) υποδηλώνουν ότι,
πέρα από αρκετές ανησυχίες που ανέφεραν οι φοιτητές, η τηλεκπαίδευση θα
μπορούσε να έχει μόνιμο και ευεργετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική μάθηση που
λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής. Φαίνεται λοιπόν ότι για τα ελληνικά
πανεπιστήμια που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό αλλαγής και εξακολουθούν
στις περισσότερες περιπτώσεις να χρησιμοποιούν προσεγγίσεις βασισμένες στη
διάλεξη για τη διδασκαλία, η επίδραση της πανδημίας COVID-19, προσέφερε μια
εξαιρετική ευκαιρία – και ταυτόχρονα πρόκληση – για μετάβαση προς την
ψηφιοποίηση. Δεν δύναται να αγνοηθεί ωστόσο, ότι η ξαφνική εισαγωγή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης ανέδειξε πολλά ζητήματα σχετικά με πτυχές της
ηλεκτρονικής μάθησης, ειδικά εκείνα που σχετίζονται με τα συναισθήματα και τις
συμπεριφορές των εμπλεκομένων (Kedraka & Kaltsidis, 2020).
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Σε μια μελέτη των Laiou et al. (2020), σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ρωτήθηκαν για τα συναισθήματά τους
όταν τα ιδρύματα ανέστειλαν την εκπαιδευτική λειτουργία του λόγω της πανδημίας
του COVID-19. Με βάση τα ευρήματα προέκυψε, ότι όταν ανακοινώθηκε το
κλείσιμο των Πανεπιστημίων, οι περισσότεροι φοιτητές και στα δύο Πανεπιστήμια
βίωσαν αρνητικά συναισθήματα με κυριότερο το άγχος. Αυτά τα συναισθήματα
επικεντρώθηκαν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, υποδεικνύοντας ότι πέρα
από το προσωπικό άγχος λόγω της απότομης αλλαγής των σπουδών και των
σχεδίων τους, οι Έλληνες μαθητές πιθανόν να μην αισθάνονται ασφαλείς στο
εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι όταν οι μαθητές
ρωτήθηκαν πώς ένιωσαν όταν ξεκίνησαν τα μαθήματα, σε ηλεκτρονική μορφή, η
μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών και στα δύο Πανεπιστήμια δήλωσαν μια σαφή
αλλαγή συναισθημάτων, προς θετική κατεύθυνση. Εξέφρασαν ανακούφιση,
ικανοποίηση και χαρά που δεν χάθηκε το εξάμηνο, καθώς και περιέργεια για το πώς
θα συνεχιστούν οι σπουδές τους.
Η διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε ακόμη και στον ενθουσιασμό
για τη νέα εμπειρία, υποδηλώνοντας ότι η ηλεκτρονική μάθηση, σε κάποιο βαθμό,
θα μπορούσε να είναι ένα οργανικό μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό
σημαίνει ότι η πανδημία θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να εισαχθούν στην
Ελλάδα καινοτόμες προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Οι μαθητές
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον διαδικτυακό τρόπο εκπαίδευσης, σε σχέση με το
συνηθισμένο πλαίσιο. Φαίνεται ότι εκτιμούσαν θετικά την κατανόηση του
περιεχομένου του μαθήματος, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την ευκολία
παρακολούθησης των μαθημάτων, μαζί με την απόκτηση καλύτερων δεξιοτήτων
ΤΠΕ που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πιθανώς επειδή πιστεύουν
ότι θα τους φανεί χρήσιμες αργότερα στην καριέρα τους. Στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στο δικό τους
περιβάλλον, χρόνο και ρυθμό επιτρέποντάς τους να μελετήσουν σύμφωνα με τα
ατομικά τους χαρακτηριστικά. (Laiou et al., 2020)
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Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων φαίνεται να θεωρούν ότι τα
μαθήματα εξ αποστάσεως υστερούν σε ζωντάνια, ενώ ταυτόχρονα χάνουν την
επικοινωνία και το έντονο ενδιαφέρον που προκύπτει από τη διδασκαλία στην τάξη.
Φαίνεται όμως ότι τα πιο σημαντικά αρνητικά στοιχεία που εντοπίζουν οι φοιτητές
στην τηλεκπαίδευση, ήταν η περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τη
σχολή, καθώς και η μη ικανοποιητική συνεργασία και κοινωνικοποίηση στο
ακαδημαϊκό πλαίσιο. Οι μαθητές ανησυχούσαν για δυσκολίες στη συνεργασία με
συμφοιτητές, ενώ αναφέρουν την έλλειψη οπτικής επαφής. Και στα δύο
Πανεπιστήμια οι φοιτητές φαίνονται μάλλον απρόθυμοι να ενεργοποιήσουν τις
κάμερές τους, αλλά προτιμούν να χρησιμοποιούν την επιλογή συνομιλίας για να
μοιραστούν τις απόψεις τους και να θέσουν ερωτήσεις. Φαίνεται ότι τα γραπτά
μηνύματα είναι περισσότερο οικεία σε αυτή τη νέα γενιά, καθώς είναι ο κύριος
τρόπος επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιούν σε
μεγάλο βαθμό. Η τηλεκπαίδευση θα μπορούσε να αναδείξει και ένα πρόβλημα
διδασκαλίας, αφού οι καθηγητές είναι προβληματισμένοι για το πώς να
διατηρήσουν αντίστοιχη αλληλεπίδραση με τους φοιτητές όπως με την
αλληλεπίδραση στο δια ζώσης. (Laiou et al., 2020)
Τα ευρήματα των Karavida et al. (2021) δείχνουν ότι οι μαθητές στο Τμήμα Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είχαν γενικά θετικές εμπειρίες ενόψει
των νέων διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων. Επιπλέον, σε μια άλλη μελέτη
(Charissi et al., 2020), τα ευρήματα έδειξαν ότι οι φοιτητές παροτρύνθηκαν να έχουν
άμεση και γρήγορη απόκριση στις επιπτώσεις της τρέχουσας κατάστασης λόγω του
καινοτόμου και έντονου χαρακτήρα της. Εκτός από τους πόρους, την προθυμία του
προσωπικού και την προσβασιμότητα για τους μαθητές, η κοινωνικοποίηση ήταν
ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρέασαν τη στάση των
μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι σαφές, ότι η υποστήριξη
του εκπαιδευτικού για τις προσπάθειες των μαθητών σε αυτή τη μετάβαση μπορεί
να οδηγήσει τους τελευταίους να προσαρμοστούν πιο γρήγορα και θετικά στις νέες
εκπαιδευτικές διαδικασίες, προκειμένου να βελτιώσουν τη μάθηση τους.
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Στην ίδια έρευνα, οι μαθητές κατέδειξαν τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του
εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση της αντίληψής τους για τα διαδικτυακά μαθήματα.
Επιπλέον, αναφέρθηκαν συναισθήματα άγχους μεταξύ των μαθητών σχετικά με τη
μετάβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Οι μαθητές δήλωσαν, ότι η αβεβαιότητα
σχετικά με τη διαδικασία διδασκαλίας των εξετάσεων, ο φόβος να χάσουν το
εξάμηνο, αλλά και η άγνοια των νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών που έπρεπε να
ακολουθήσουν, τους προκάλεσε υψηλό επίπεδο άγχους. Αυτό σχετίζεται έμμεσα με
την ποιότητα της υποστήριξης που παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς, επειδή
μεταξύ άλλων οι μαθητές κατέστησαν σαφές ότι περίμεναν από τους
εκπαιδευτικούς να απαντήσουν στις παραπάνω ερωτήσεις και να διασφαλίσουν την
ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων του εξαμήνου. (Charissi et al., 2020)
Μια

άλλη

έρευνα

της

εταιρείας

δημοσκόπησης

“Interview”

η

οποία

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 σε δείγμα 305 εκπαιδευόμενων στα
ελληνικά πανεπιστήμια αναφέρει ότι το 88% των φοιτητών χαρακτηρίζουν τον
χρόνο λόγω της μη μετακίνησης ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Η μελέτη
παρατήρησε ότι το 49% υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός υβριδικού εκπαιδευτικού
προγράμματος, ενώ το 47% ότι με το πέρας της πανδημίας είναι απαραίτητη η
επιστροφή στη εκπαίδευση δια ζώσης. (Interview, 2020)
Αναφορικά με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αποτελεί το
αντικείμενο εστίασης της μελέτης που έπεται, αξίζει να σημειωθεί ότι εντοπίστηκε
μια έρευνα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 για 662 εργαζομένους οργανισμών και
επιχειρήσεων, από 173 φοιτητές του 2ου έτους του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και του μεταπτυχιακού φοιτητή ΔΑΔ, κο Ι.Λαθύρη, υπό την
επιμέλεια και εποπτεία της Επίκουρης καθηγήτριας κας Ε. Γαλανάκη. Από το δείγμα
έρευνας προέκυψε ότι το 79,8% διαθέτουν εμπειρία εκπαιδευομένου και το 51,4%
εμπειρία εκπαιδευτή. Όπως προέκυψε, το 55,60% δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε
κάποιο πρόβλημα κατά την τηλεκπαίδευση, το 11,30% αντιμετώπισε τεχνικές
δυσκολίες, ακολουθώντας η δυσκολία συγκέντρωσης με 6% (ΔΑΔ, 2020).
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6. Ερευνητική Μεθοδολογία
Το πλήθος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως γίνεται αντιληπτό, τόσο
παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα έχουν παρουσία σε ποικίλους κλάδους. Λόγω του
περιορισμένου χρόνου για συγκριτικές έρευνες σε διαφόρους τομείς υπηρεσιών,
στην παρούσα μελέτη αποφασίστηκε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στον εκπαιδευτικό κλάδο. Ο εκπαιδευτικός
κλάδος περιλαμβάνει και αυτός επιμέρους υποδιαιρέσεις. Τούτου δοθέντος,
επιλέχθηκε να γίνει συγκεκριμενοποίηση της έρευνας στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της παροχής υπηρεσιών
όπως διαμορφώθηκε εν μέσω πανδημίας και κατόπιν. Για την υλοποίηση της
μελέτης αντικείμενο έρευνας θα αποτελέσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όπως παρατηρήθηκε από υφιστάμενες μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εν
μέσω πανδημίας – και ορισμένες εξ αυτών περιγράφησαν στο κεφάλαιο 4 –
αναφορικά με την ικανοποίηση και αποδοτικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, διαπιστώνεται ένα ερευνητικό κενό καθώς η
πλειονότητα των ερευνητικών δεδομένων αφορούσε κατά κύριο λόγο την οπτική
των φοιτητών. Ακριβώς για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε η επιθυμία διερεύνησης
και των δύο πλευρών της εκπαιδευτικής διεργασίας, φοιτητών και καθηγητών,
έχοντας πλέον την εμπειρία δύο ετών – όπου χρησιμοποιήθηκε η εξολοκλήρου η
τηλεκπαίδευση – και έχοντας ως δεδομένο τη μετάβαση πλέον στο φυσικό χώρο
εκπαίδευσης από τον Σεπτέμβριο του 2021, για την πλειονότητα των
πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών.

6.1 Στόχος
Κατά ακολουθίαν όλων των προηγούμενων αναφορών, σκοπός της έρευνας υπήρξε
η διερεύνηση της τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και εντεύθεν,
ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε αρκούντως αποτελεσματική σε πανεπιστημιακό
επίπεδο τόσο για τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, όσο και για τους φοιτητές και

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

65

«Νέες μορφές απασχόλησης στην μετά-Covid εποχή: Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.», Βασιλική Κουρνιώτη, Ακαδ. έτος 2020-2021

τις φοιτήτριες. Παράλληλα, κύριο μέλημα υπήρξε – βάσει των δεδομένων που
συνελέχθησαν – να διαπιστωθεί η προτίμηση τους για τον τρόπο εκπαίδευσης στο
προσεχές διάστημα.

6.2 Τομέας εστίασης
Επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας αποτελεί ο τομέας εστίασης, δηλαδή ο
πληθυσμός από τον οποίο θα εξαχθεί το ερευνητικό δείγμα. Ακολούθως λοιπόν, η
εστίαση στον πανεπιστημιακό/ακαδημαϊκό τομέα επιλέχθηκε για δύο κύριους
λόγους. Πρώτον, διότι οι διδάσκοντες οι οποίοι ασκούν το λειτούργημά τους
παρέχοντας γνώσεις και πνευματικές διόδους σε νέα μυαλά με απώτερο στόχο να
αποκτήσουν μια λαμπρή σταδιοδρομία, θα μπορούσαν να δεχθούν μεγάλο πλήγμα
στο έργο τους εξαιτίας μιας ενδεχόμενης αδυναμίας παροχής ικανοποιητικής και
αποτελεσματικής τηλεκπαίδευσης. Δεύτερον, διότι οι φοιτούντες ως ενήλικα άτομα
αποτελούν το αυριανό εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων και η αποδοτική ή μη
εκπαίδευσή τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα εν μέσω Covid-19 σαφέστατα θα
επηρεάσει τη μελλοντική εργασιακή τους υπόσταση.

6.3 Ορισμός Δείγματος
Στην κατεύθυνση αυτή, η έρευνα επικεντρώθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και συγκεκριμένα επιχειρήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων σχετικά με
την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού εγκλεισμού εξαιτίας της
έξαρσης της πανδημίας και κατόπιν, για τις Σχολές Επιστημών & Τεχνολογίας της
Πληροφορίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών. Βάσει αυτού, ο
πληθυσμός – όπως ορίστηκε εξαρχής – για την μελέτη αποτελούνταν από
διδάσκοντες και φοιτούντες στις τρεις αυτές σχολές του ΟΠΑ.
Ο

τρόπος

επιλογής

του

δείγματος

πραγματοποιήθηκε

στη

βάση

της

Στρωματοποιημένης Τυχαίας Δειγματοληψίας (Μαύρος & Σιώμκος, 2018). Ως εκ
τούτου, το γενικό σύνολο διερεύνησης το οποίο εντοπίζεται στα άτομα που
σχετίζονται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαιρείται σε δύο στρώματα.
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Από τη μια μεριά τοποθετείται το διδακτικό προσωπικό και από την άλλη οι
φοιτητές του εν λόγω πανεπιστημίου.
Η δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και στα δύο επιμέρους τμήματα
κατά βάση είναι το επονομαζόμενο «δείγμα χιονόμπαλας». Η μέθοδος
δειγματοληψίας τύπου χιονόμπαλας, η οποία διακρίνεται αρχικά από μια μικρή
σχετικά λίστα όπου η επιλογή των ερωτώμενων επαφίενται στην κρίση του
ερευνητή ή ακόμα και στην ευκολία του. Αφού συγκεντρώθηκε το υλικό από την
πρώτη αυτή ομάδα, οι ερωτώμενοι οι οποίοι αποτέλεσαν την αρχική λίστα
προσκάλεσαν άλλα άτομα να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη έρευνα (Μαύρος &
Σιώμκος, 2018).
Ειδικότερα, όσον αφορά το δείγμα των φοιτητών, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου
πλήθους, το «δείγμα χιονόμπαλας» λειτούργησε αρκετά αποτελεσματικά καθώς
διευκόλυνε τη συλλογή του απαιτούμενου υλικού. Ωστόσο, προκειμένου να
συλλεχθεί το απαραίτητο δείγμα από πλευράς διδασκόντων, πραγματοποιήθηκε
αποστολή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε καθηγητές οι οποίοι
επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο από τις αναρτημένες λίστες με τους διδάσκοντες στο
site του ΟΠΑ.
Το επιθυμητό δείγμα που κρίθηκε ικανοποιητικό ήταν το σύνολο 100 ατόμων,
μοιρασμένο ισομερώς σε 50 φοιτητές και 50 διδάσκοντες. Επεξηγηματικά,
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηματολογίου σε 110 καθηγητές
του ΟΠΑ και σε 110 φοιτητές του ΟΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός στόχος
ήταν η συγκέντρωση 200 απαντήσεων, ωστόσο δεν επετεύχθη τόσο λόγω χρονικού
περιορισμού, όσο και εξαιτίας της ελλιπούς ανταπόκρισης. Κατόπιν τούτου,
αποφασίστηκε εντέλει η συρρίκνωση του επιθυμητού δείγματος, στους 100
συμμετέχοντες.
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6.4 Εργαλείο Έρευνας
Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας, επιλέχθηκε ποσοτική
μέθοδος

με

εξολοκλήρου

ηλεκτρονικό

διαμοιρασμό

ερωτηματολογίου,

προκειμένου να εφαρμοστούν όλα τα επιβεβλημένα μέτρα για την προστασία της
υγείας

όλων

των

εμπλεκόμενων

μερών,

για

τη

σύνταξη

του

οποίου

χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Google Forms.
Παρότι με τη χρήση του ερωτηματολογίου απουσίασε η αμφίδρομη επικοινωνία και
αλληλεπίδραση με τους ερωτηθέντες, η μέθοδος παρουσιάστηκε ιδιαιτέρως
αποτελεσματική για το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης (Μαύρος & Σιώμκος, 2018).
Το γεγονός αυτό ενισχύθηκε από το πλήθος των ερωτήσεων, οι οποίες επιχείρησαν
να καλύψουν όλα τα πιθανά ερωτήματα και να προσδώσουν την άποψη και
αντίληψη των ερωτώμενων για την τηλεργασία έχοντας πλήρη ελευθερία και χωρίς
να λαμβάνουν κανενός είδους καθοδήγηση. Τα δεδομένα που συνελέχθησαν
ομαδοποιήθηκαν έπειτα από κωδικοποίηση χωρίς καμία αντιστοιχία στα πρόσωπα
που τα συμπλήρωσαν.

6.5 Δομή Ερωτηματολογίου
Η δομή του Ερωτηματολογίου αποτελείτο από 70 ερωτήσεις στο σύνολό του16. Προς
διευκόλυνση των ερωτώμενων, αλλά και προς διευκόλυνση των εξαγώγιμων
συμπερασμάτων οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν σε 3 κύριες ενότητες.
Η 1η ενότητα περιελάμβανε μια κύρια ερώτηση που απασχολεί την έρευνα και
αφορά την επιλογή της ακαδημαϊκής ιδιότητας του ερωτώμενου. Απαιτούνταν
συνεπώς πρώτα να επιλεγεί αν ο ερωτώμενος κατέχει την ιδιότητα του Καθηγητή ή
την ιδιότητα του Φοιτητή. Βάσει της απάντησης ο ερωτώμενος μεταφέρθηκε στην
αντίστοιχη Ενότητα.
Η 2η ενότητα, εμφανίστηκε εις διπλούν καθώς αναλόγως της απάντησης από την
πρώτη ερώτηση, ο ερωτώμενος μεταφερόταν στην αντίστοιχη θεματική ενότητα
16

Παράρτημα Β’
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που τον αντιπροσωπεύει. Στην πράξη η ενότητα αυτή χωρίστηκε σε «Διδασκαλία σε
Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» και σε «Φοίτηση σε Πανεπιστημιακό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα», ενώ ακόμη οι ερωτήσεις της ενότητας διαμοιράστηκαν σε 2
μέρη.
Οι ερωτήσεις του 1ου μέρους κατά κάποιον τρόπο προσδιορίζουν το πρακτικό
κομμάτι και τον τρόπο εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, ενώ οι ερωτήσεις του 2ου
μέρους

προσδιορίζουν

κατά

κύριο

λόγο

την

λειτουργικότητα

και

την

αποτελεσματικότητα της τηλεκπαίδευσης. Για την κατηγορία των διδασκόντων, το
πρώτο μέρος αποτελείτο από 16 ερωτήσεις, το ίδιο και το δεύτερο μέρος. Για την
κατηγορία των φοιτητών, το πρώτο μέρος της δεύτερης ενότητας αποτελείτο από
17 ερωτήσεις, ενώ το δεύτερο μέρος από 15 ερωτήσεις.
Στην 3η ενότητα παρουσιάστηκαν 5 ερωτήσεις δημογραφικής φύσεως προκειμένου
να δομήθει το προφίλ των ερωτώμενων.

6.6 Φύση Ερωτημάτων
Η πλειονότητα των ερωτήσεων που αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο ανήκει στις
ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ περιελήφθησαν και ορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου. Οι ανοιχτές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν εσκεμμένα στα ερωτήματα όπου
θεωρήθηκε επιθυμητό ο εκάστοτε ερωτώμενος να δώσει τη δική του υποκειμενική
άποψη χωρίς περιορισμούς και με πλήρη ελευθερία. Αντίθετα, οι κλειστές
ερωτήσεις περιόρισαν τον ερωτώμενο ώστε να επιλέξει μια ή περισσότερες από τις
προτεινόμενες απαντήσεις.
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του ερωτηματολογίου
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Ονομαστικές κατηγορικές μεταβλητές όπως είναι η επιλογή από λίστα για σχολή,
μέσο ή πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε, κλπ. και διχοτομικές μεταβλητές,
όπως οι ερωτήσεις φύλου, ναι/όχι, κ.ο.κ.
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• Μεταβλητές Κατάταξης (Ordinal) όπου εδώ ανήκουν οι ερωτήσεις της
πενταβάθμιας κλίμακας Likert.
• Μεταβλητές Διαστήματος (Interval) όπως οι ερωτήσεις ηλικίας.

6.7 Ερευνητικές Υποθέσεις
Η μελέτη προσανατολίστηκε στις ακόλουθες κύριες ερευνητικές υποθέσεις.
ΚΕΥ1. Η πλειονότητα των καθηγητών θεωρούν την τηλεκπαίδευση περισσότερο
αποτελεσματική από την εκπαίδευση στον φυσικό χώρο.
Διερεύνηση του ερωτήματος με τη χρήση επιμέρους μεταβλητών ως ακολούθως:
Υ1. Οι

γυναίκες

καθηγήτριες

κρίνουν

την

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση

αποτελεσματικότερη από ότι οι άντρες καθηγητές.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «φύλο» σε συνδυασμό με
τις ερωτήσεις με αριθμό 21, 22, 23, 28, 29 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα
Β’).
Υ2. Οι διδάσκοντες που ανήκουν στην ηλικιακή βαθμίδα των 55 ετών και κάτω
κρίνουν την τηλεκπαίδευση περισσότερο αποτελεσματική, εν αντιθέσει με τους
εκπαιδευτικούς 56 ετών και άνω.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ηλικία» σε συνδυασμό με
τις ερωτήσεις της Υ1.
Υ3. Οι

άγαμοι

διδάσκοντες

κρίνουν

την

τηλεκπαίδευση

περισσότερο

αποτελεσματική, σε σχέση με τους έγγαμους.
Για

τη

διερεύνηση

χρησιμοποιήθηκαν

οι

μεταβλητές

«οικογενειακή

κατάσταση» σε συνδυασμό με τις ερωτήσεις της Υ1.

ΚΕΥ2. Η πλειονότητα των φοιτητών θεωρούν την τηλεκπαίδευση λιγότερο
αποτελεσματική από την δια ζώσης εκπαίδευση.
Διερεύνηση του ερωτήματος με τη χρήση επιμέρους μεταβλητών ως ακολούθως:
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Υ4. Οι φοιτήτριες κρίνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεσματικότερη
από ότι οι φοιτητές.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «φύλο» σε συνδυασμό με
τις ερωτήσεις 53, 54, 55, 60, 61 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα Β’).
Υ5. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές κρίνουν την τηλεκπαίδευση περισσότερο
αποτελεσματική από τους μικρότερους.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ηλικία» σε συνδυασμό με
τις ερωτήσεις της Υ4.
Υ6. Οι

έγγαμοι

φοιτητές/τριες

κρίνουν

την

τηλεκπαίδευση

περισσότερο

αποτελεσματική, σε σχέση με τους άγαμους.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ηλικία» σε συνδυασμό με
τις ερωτήσεις της Υ4.
Υ7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, κρίνουν την τηλεκπαίδευση περισσότερο
αποτελεσματική, εν αντιθέσει με τους προπτυχιακούς.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «πρόγραμμα σπουδών» σε
συνδυασμό με τις ερωτήσεις της Υ4.
Υ8. Οι φοιτητές που διαμένουν μακριά από το πανεπιστήμιο κρίνουν πιο
αποτελεσματική την τηλεκπαίδευση.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «διαμονή» σε συνδυασμό
με τις ερωτήσεις της Υ4.
Υ9. Οι φοιτητές οι οποίοι εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους κρίνουν πιο
αποτελεσματική την τηλεκπαίδευση.
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «εργασία φοιτητών» σε
συνδυασμό με τις ερωτήσεις της Υ4.

ΚΕΥ3. Οι φοιτητές, εν αντιθέσει με τους καθηγητές, υποστηρίζουν ότι η
τηλεκπαίδευση ενέτεινε περισσότερο στην απομόνωση. (Υ10)
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ιδιότητα» σε συνδυασμό
με τις ερωτήσεις 26 και 58 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα Β’)
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ΚΕΥ4. Οι

καθηγητές/τριες

κρίνουν

την

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση

αποτελεσματικότερη από ότι οι φοιτητές/τριες. (Υ11)
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ιδιότητα» σε συνδυασμό
με τις ερωτήσεις 21, 22, 23, 28, 29, 31 και τις 53, 54, 55, 60, 61, 63 του
ερωτηματολογίου (Παράρτημα Β’)

ΚΕΥ5. Οι καθηγητές/τριες στο σύνολο τους επιθυμούν περισσότερο την υιοθέτηση
της υβριδικής εκπαίδευσης από ότι οι φοιτητές/τριες. (Υ12)
Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ιδιότητα» σε συνδυασμό
με τις ερωτήσεις 33 και 65 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα Β’)
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7. Ανάλυση Ευρημάτων
Αφ’ ης στιγμής συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια που
συμπλήρωσαν οι ερωτώμενοι, πραγματοποιήθηκε προβολή των απαντήσεων στο
πρόγραμμα Excel και κατόπιν κωδικοποίηση και μεταφορά των δεδομένων στο
πρόγραμμα SPSS. Στις ακόλουθες ενότητες επιχειρείται η περιγραφική στατιστική
ανάλυση και η προσέγγιση των ερευνητικών υποθέσεων βάσει απαραίτητων
στατιστικών συσχετισμών.

7.1 Συνολικό δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 50 καθηγητές και 50 φοιτητές του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ των οποίων το 59% είναι άνδρες και το
41% είναι γυναίκες. Το 41% του δείγματος διαμένει κοντά στο ΟΠΑ, ενώ
διαμοιράζεται στις σχολές όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα.

Καθηγητές
Από τους διδάσκοντες, το 74% είναι άνδρες και το 26% είναι γυναίκες. Το σύνολο
κατανέμεται στις ηλικιακές ομάδες των 36-45 ετών, 46-55 ετών, 56-65 ετών
αντιστοίχως σε 28%, σε 38% και σε 26%, ενώ μόλις το 8% ανήκει στην ομάδα των 66
ετών και άνω. Επιπλέον, το 38% των καθηγητών διαμένει κοντά στο συγκεκριμένο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
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Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνεται αριστερά το Πρόγραμμα
Σπουδών που διδάσκουν οι ερωτηθέντες και δεξιά η κατανομή των διδασκόντων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Οικονομικών Επιστημών, Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, καθώς και σε
λοιπά τμήματα.

Για την διεξαγωγή των μαθημάτων τους, οι καθηγητές χρησιμοποιήσαν τεχνολογικά
εργαλεία όπως διακρίνεται στην ακόλουθη διαγραμματική απεικόνιση. Σημειωτέο
δε ότι το εν λόγω ερώτημα έδινε τη δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές.

Ενώ για την τηλεκπαίδευση, όπως φαίνεται στο αμέσως επόμενο γράφημα, οι
καθηγητές χρησιμοποιήσαν κατά κύριο λόγο την Microsoft Teams (96%).
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Το 66% των καθηγητών αξιολόγησε σταθερό το δίκτυο σύνδεσης που
χρησιμοποίησε για την τηλεκπαίδευση, το 32% κάπως σταθερό και μόνο το 2% ως
ασταθές.

Επιπλέον, η λειτουργία της κάμερας ήταν στην ανοιχτή θέση για το 74% των
διδασκόντων, ενώ αντιθέτως το 96% των φοιτητών είχαν απενεργοποιημένη την
κάμερα.
To 62% των καθηγητών (31 καθηγητές) δήλωσε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Από αυτούς, το 58% αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες
κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και το 42% αντιμετώπισε μη τεχνικές
δυσκολίες.
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των καθηγητών
στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε συνολικά από την τηλεργασία». Η
ερώτηση δημιουργήθηκε σε πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο
«Καθόλου ικανοποιημένος/η» και το 5 στο «Πολύ ικανοποιημένος/η».
Βαθμός ικανοποίησης συνολικά
από την τηλεργασία

%

Πίνακας 1: Ποσοστά των απαντήσεων
των καθηγητών σχετικά με το πόσο

Καθόλου

4,0

Λίγο

6,0

Μέτρια

30,0

Αρκετά

44,0

Πολύ

16,0

ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από
την τηλεργασία/τηλεκπαίδευση

To 76% των καθηγητών θεωρεί ότι αφιέρωνε περισσότερο χρόνο για τη διεξαγωγή
του ψηφιακού μαθήματος, από ότι στη φυσική τάξη. Επιπλέον, το 80% των
καθηγητών θεωρεί ότι οι ώρες που διέθεσε για την προετοιμασία του ψηφιακού
μαθήματος, ήταν περισσότερες από ότι για το φυσικό μάθημα.
Βάσει της έρευνας οι προτιμήσεις των
καθηγητών/τριών για το μελλοντικό
πρόγραμμα διδασκαλίας διακρίνονται
στο γράφημα αριστερά, σύμφωνα με
το

οποίο

επιθυμούσε

το
την

68%

υιοθέτηση

υβριδικού
προγράμματος,

αυτών

θα
ενός

εκπαιδευτικού
με

συνδυασμό

τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης.
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Φοιτητές
Από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, το 44% είναι άνδρες και το 56%
είναι γυναίκες. To σύνολο τους κατανέμεται στις ηλικιακές ομάδες 18-25, 26-35 και
36-45 ετών αντιστοίχως με ποσοστό 44% , 28% και 28%. Από αυτούς μόνο το 44%
διαμένει κοντά στο Πανεπιστημιακό ίδρυμα, ενώ το 42% δήλωσε ότι εργάζεται
παράλληλα με τις σπουδές του.
Στα γραφήματα που ακολουθούν φαίνεται αριστερά η κατανομή τους στις Σχολές
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Επιστημών & Τεχνολογίας της
Πληροφορίας, καθώς και σε λοιπά τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ενώ δεξιά το Πρόγραμμα Σπουδών όπου φοιτούν οι ερωτηθέντες.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, οι φοιτητές χρησιμοποιήσαν τα
τεχνολογικά εργαλεία όπως απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

77

«Νέες μορφές απασχόλησης στην μετά-Covid εποχή: Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.», Βασιλική Κουρνιώτη, Ακαδ. έτος 2020-2021

Ενώ παράλληλα, από τις ενδεικτικές πλατφόρμες που αναφέρθηκαν, η πλατφόρμα
που χρησιμοποιήσαν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές ήταν η Microsoft Teams (92%),
όπως φαίνεται στο αμέσως επόμενο γράφημα.

Σχετικά με την σταθερότητα του δικτύου σύνδεσης, μόνο το 58% απάντησε θετικά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 74% θεωρεί ότι το ψηφιακό μάθημα διαρκούσε
περισσότερο χρόνο από ότι στη φυσική τάξη.

Επιπλέον, η λειτουργία της κάμερας ήταν στην
κλειστή θέση από το 78% των φοιτητών, όπως
φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα.

To 70% των φοιτητών (35 φοιτητές) δήλωσε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Από αυτούς, το 76% αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες
κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και το μόνο το 26% αντιμετώπισε μη τεχνικές
δυσκολίες.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των φοιτητών
στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε συνολικά από την τηλεργασία». Η
ερώτηση δημιουργήθηκε με μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί
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στο

«Καθόλου

ικανοποιημένος/η»

και

το

5

αντιστοιχεί

στο

«Πολύ

ικανοποιημένος/η».

Πίνακας 2: Ποσοστά των απαντήσεων των
φοιτητών

σχετικά

με

το

Βαθμός ικανοποίησης
συνολικά από την
τηλεκπαίδευση

%

Καθόλου

2,0

Λίγο

2,0

Μέτρια

30,0

Αρκετά

48,0

Πολύ

18,0

πόσο

ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την
τητηλεκπαίδευση

Βάσει της έρευνας οι προτιμήσεις των
φοιτητών/τριών

για

το

μελλοντικό

πρόγραμμα εκπαίδευσης διακρίνονται στο
γράφημα αριστερά, σύμφωνα με το οποίο
το

62%

αυτών

θα

επιθυμούσε

την

υιοθέτηση ενός υβριδικού εκπαιδευτικού
προγράμματος,

δηλαδή

συνδυασμό

τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφικά στατιστικά, δεν παρατηρούνται μεγάλες
διαφορές ανάμεσα στους καθηγητές και τους φοιτητές σχετικά με τις απόψεις τους
για την παροχή πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την
τηλεκπαίδευση, στην εποχή της πανδημίας και μετά.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά των απαντήσεων των καθηγητών και
των φοιτητών του δείγματος, στις διχοτομικές κατηγορικές ερωτήσεις Ναι/Όχι.
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Πίνακας 3: Ποσοστά των απαντήσεων φοιτητών και καθηγητών σχετικά με το πόσο
ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την τηλεργασία/τηλεκπαίδευση
Καθηγητές
Ερωτήσεις
Εργασία/Φοίτηση με πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού
Εξοικείωση με αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία πριν
την πανδημία
Τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία διέθεσε το ΟΠΑ για
την διεξαγωγή των μαθημάτων ήταν επαρκή
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε
για την τηλεκπαίδευση ήταν λειτουργική
Ανοιχτή κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια του κάθε
μαθήματος
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης λήψη
επαρκών οδηγιών και τεχνικών βοηθημάτων από το
ΟΠΑ
Η τηλεκπαίδευση κούρασε περισσότερο από ότι η
παρουσία στη φυσική τάξη
Πιο αποτελεσματικός/ή κατά την τηλεκπαίδευση
από ότι στο φυσικό χώρο
Αποκόμιση οφέλους από την τηλεκπαίδευση
Τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης θεωρούνται
περισσότερα από τα μειονεκτήματα
Η τηλεκπαίδευση προκάλεσε έντονη κοινωνική
απομόνωση
Η τηλεργασία εν γένει αποτέλεσε κύρια
αιτία κοινωνικής απομόνωσης
Η τηλεκπαίδευση ήταν αποδοτική στο σύνολό της
Η τηλεκπαίδευση θα είχε εφαρμοστεί αν δεν είχε
κριθεί επιτακτική εξ' αφορμής της πανδημίας
Συνέχιση τηλεκπαίδευσης μετά το πέρας της
πανδημίας
Παράδοση/παρακολούθηση μαθήματος ψηφιακά,
σε περίπτωση αδυναμίας για δια ζώσης

Ναι

Όχι

Φοιτητές
Ναι

Όχι

100%

0%

100%

0%

60%

40%

76%

24%

92%

8%

88%

12%

96%

4%

92%

8%

74%

26%

22%

78%

92%

8%

64%

36%

58%

42%

52%

48%

46%

54%

60%

40%

84%

16%

85%

15%

46%

54%

54%

46%

50%

50%

46%

54%

46%

54%

48%

52%

82%

18%

74%

26%

16%

84%

26%

74%

56%

44%

66%

34%

84%

16%

86%

14%

Όπως παρατηρήθηκε οι βασικότερες διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές και τους
καθηγητές, σχετικά με την τηλεκπαίδευση είναι οι εξής:
•

Οι φοιτητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι σε σχέση με τους καθηγητές με
αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία πριν την πανδημία.
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•

Μόνο το 22% των φοιτητών είχαν ανοιχτή κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια του
κάθε μαθήματος, σε σχέση με το 74% των καθηγητών.

•

Η πλειοψηφία των καθηγητών (92%) θεωρεί ότι λάμβανε επαρκείς οδηγίες και
τεχνικά

βοηθήματα

από

το

Πανεπιστήμιο

κατά

τη

διάρκεια

της

τηλεκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών είναι 64%.
•

Το 60% των φοιτητών θεωρεί ότι ήταν πιο αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων που διεξάγονται εξ’ αποστάσεως από ότι στο φυσικό χώρο. Το
αντίστοιχο ποσοστό των καθηγητών είναι 46%.

•

Το 54% των φοιτητών θεωρεί τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι
περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Το αντίστοιχο ποσοστό των καθηγητών
είναι 46%.

•

Μόνο το 16% των καθηγητών πιστεύει ότι θα είχε εφαρμοστεί η
τηλεκπαίδευση, αν δεν είχε κριθεί επιτακτική εξ' αφορμής της πανδημίας. Το
αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών είναι 26%.

•

Το 66% των φοιτητών επιθυμεί να συνεχίσει η τηλεκπαίδευση μετά το πέρας
της πανδημίας. Το αντίστοιχο ποσοστό των καθηγητών είναι 56%.

7.2 Ανάλυση Ανοιχτών Ερωτημάτων
Από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο σχετικό
ερωτηματολόγιο, προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα για τις Τεχνικές Δυσκολίες,
τις Μη Τεχνικές Δυσκολίες, τα Πλεονεκτήματα Τηλεκπαίδευσης και τα
Μειονεκτήματα Τηλεκπαίδευσης.
Τα ερωτήματα διερευνήθηκαν τόσο από πλευράς εκπαιδευτικών, όσο και από
πλευράς φοιτητών/τριων. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναφορικά με τις
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ή μη κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης,
καταχωρήθηκαν αρχικά σε Excel και κατόπιν επιχειρήθηκε η ανάλυση τους.
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Αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των
διδασκόντων, προέκυψαν οι δυσκολίες όπως διαφαίνονται στο γράφημα και στον
πίνακα που ακολουθούν.

Σύμφωνα με το γράφημα στα αριστερά παρατηρείται ότι το 38% του δείγματος των
διδασκόντων δεν παρατήρησε κανενός είδους δυσκολία, ενώ στο γράφημα δεξιά
όπου σημειώνεται ο αριθμός των διδασκόντων παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν
μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις απαντήσεις. Συγκεκριμένα, από τα 50 άτομα του
δείγματος των καθηγητών/τριών, τα 15 άτομα (30%) υποστηρίζουν ότι
αντιμετώπισαν Μη Τεχνικές Δυσκολίες, τα 17 (34%) δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες,
ενώ τα 18 (36%) αντιμετώπισαν Τεχνικές Δυσκολίες.
Παράλληλα, από τις μη τεχνικές δυσκολίες που καταχωρήθηκαν προέκυψαν 5
κατηγορίες που απεικονίζονται διαγραμματικά παρακάτω. Από τους 15 διδάσκοντες
που δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν Μη Τεχνικές Δυσκολίες, παρατηρείται ότι η
ελλιπής αλληλεπίδραση-ανάδραση κατά την τηλεκπαίδευση υποστηρίζεται από 5
άτομα και ακολουθούν η απενεργοποιημένη λειτουργία κάμερας από πλευράς
φοιτητών, αλλά και ο διαχωρισμός προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
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Σχετικά με τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης από την
οπτική των διδασκόντων, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες,
παρατηρείται ότι οι 15 διδάσκοντες (30%) κρίνουν ως κύριο πλεονέκτημα τη
δυνατότητα μεγαλύτερων τμημάτων παρακολούθησης, καθώς και την πλήρη
απαρτία των φοιτητών, ενώ ως κυριότερο μειονέκτημα θεωρείται η απρόσωπη
επικοινωνία.

Πλεονεκτήματα Τηλεκπαίδευσης
(αρ. διδασκόντων)
Απαρτία φοιτητώνΜεγαλύτερα τμήματα
Περισσότερος
διαθέσιμος χρόνος
Αξιοποίηση
τεχνολογίας για
εναλλακτικούς
τρόπους διδασκαλίας

15
14

Μειονεκτήματα
Τηλεκπαίδευσης (αρ.
διδασκόντων)
Απρόσωπη
επικοινωνία

23

Αδυναμία ελέγχου
κατανόησης

12

7

Αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των
φοιτητών/τριών, προέκυψαν οι δυσκολίες όπως διαφαίνονται στο γράφημα και
στον διάγραμμα που ακολουθούν.
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Σύμφωνα με το γράφημα στα αριστερά παρατηρείται ότι το 30% του δείγματος των
φοιτητών δεν παρατήρησε κανενός είδους δυσκολία, ενώ στο γράφημα δεξιά όπου
σημειώνεται ο αριθμός των φοιτητών παρατηρείται μια αξιόλογη απόκλιση, καθώς
οι 25 φοιτητές (50%) του δείγματος δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν Τεχνικές
Δυσκολίες.
Παράλληλα, από τις μη τεχνικές δυσκολίες που καταχωρήθηκαν διαπιστώθηκε
αρκετά μεγάλη ανομοιομορφία των απαντήσεων – εν αντιθέσει με τους
διδάσκοντες – καθώς μόνο 10 φοιτητές/τριες (20%) δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν Μη
Τεχνικά προβλήματα. Ενδεικτικά, οι κατηγορίες που προέκυψαν αναφέρονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Μη Τεχνικές Δυσκολίες (φοιτητές)
Αδυναμία συγκέντρωσης λόγω μεγαλύτερης διάρκειας μαθήματος, πολλές
φορές χωρίς διάλειμμα
Αδυναμία διαχωρισμού Επαγγελματικών και Εκπαιδευτικών υποχρεώσεων
Απόσπαση προσοχής
Δυσκολία καταγραφής σημειώσεων λόγω της ταχύτητας του ομιλητή
Σχετικά με τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης από την
οπτική των εκπαιδευομένων όπως προέκυψαν από την έρευνα, οι 30 φοιτητές
(60%) αναφέρουν ως κυριότερο πλεονέκτημα τον χρόνο που εξοικονομείται από τη
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μη μετακίνηση από και προς το πανεπιστήμιο, ενώ σχετικά με τα μειονεκτήματα
παρατηρήθηκε μια ανομοιογένεια όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Μειονεκτήματα Τηλεκπαίδευσης (αριθμός φοιτητών)
Υπερβολική κούραση λόγω πολύωρης καθιστικής στάσης και χρήσης
υπολογιστή
Μη διαδραστικό μάθημα / Απουσία αμεσότητας

8

Απομόνωση

9

Δυσκολία σε πρακτικά μαθήματα

3

Πλήρης εξάρτηση από το δίκτυο

3

Κανένα

5

13

7.3 Ερευνητικές υποθέσεις
Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν από
την αρχή της μελέτης και περιγράφησαν αναλυτικά στον Κεφάλαιο 5,
χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι χ2, t test και ANOVA. Παρακάτω
αναλύονται λεπτομερώς τα δεδομένα όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση των
υποθέσεων.
➢ Ερευνητική υπόθεση 1
Οι

γυναίκες

καθηγήτριες

κρίνουν

την

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση

αποτελεσματικότερη από ότι οι άντρες καθηγητές.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «φύλο» και τα ακόλουθα ερωτήματα:
1.

Θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/η στη εργασία σας, όταν εργάζεστε εξ
αποστάσεως από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου;

2.

Θεωρείτε ότι αποκομίσατε οφέλη από την τηλεκπαίδευση;
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3.

Θεωρείτε ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα;

4.

Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε συνολικά από την τηλεργασία;

5.

Θεωρείτε ότι η τηλεκπαίδευση για εσάς ήταν αποδοτική στο σύνολό της;

Για τις μεταβλητές «φύλο» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση έγιναν έλεγχοι χ2. Εξ
αυτών, βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και την 2η ερώτηση (θεωρείτε
ότι αποκομίσατε οφέλη από την τηλεκπαίδευση). Οι γυναίκες καθηγήτριες (100%)
εν συγκρίσει με τους άνδρες καθηγητές (73%) θεωρούν σημαντικά περισσότερο ότι
αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση [χ2 (1) = 4.39, p = 0.036]. Ακολουθεί ο
πίνακας συνάφειας με τα αντίστοιχα ποσοστά.
Πίνακας 4: Πίνακας συνάφειας «φύλου» καθηγητών/τριών και ερώτησης εάν
θεωρούν ότι αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση
Πίνακας Συνάφειας

Θεωρείτε ότι
αποκομίσατε οφέλη από
την τηλεκπαίδευση ;
Σύνολο

Ναι
Όχι

Συχνότητα
%
Συχνότητα
%

Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
27
13
73,0%
100,0%
10
0
27,0%
0,0%

Σύνολο
40
80,0%
10
20,0%

Συχνότητα

37

13

50

%

100,0%

100,0%

100,0%

Στους υπόλοιπους ελέγχους δεν βρέθηκαν σημαντικές σχέσεις.
Για τις μεταβλητές «φύλο» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t ανεξαρτήτων
δειγμάτων, από τον οποίο δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές ανδρών
και γυναικών διδασκόντων σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά
από την τηλεργασία. (Μ.Τ. Ανδρών = 3.49, Τ.Α. = 0.99, Μ.Τ. Γυναικών = 4.00, Τ.Α. =
0.82).
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➢ Ερευνητική υπόθεση 2
Οι διδάσκοντες που ανήκουν στην ηλικιακή βαθμίδα των 55 ετών και κάτω κρίνουν
την

τηλεκπαίδευση

περισσότερο

αποτελεσματική,

εν

αντιθέσει

με

τους

εκπαιδευτικούς 56 ετών και άνω.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «ηλικία» και τα ερωτήματα της ΕΥ1.
Για τις μεταβλητές «ηλικία» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση του ΕΥ1.
χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι χ2. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκε σημαντική σχέση
ανάμεσα στην ηλικία και την 1η ερώτηση (θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/η
στην εργασία σας, όταν εργάζεστε εξ αποστάσεως από ότι στο φυσικό χώρο
εργασίας). Οι καθηγητές/τριες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55 ετών και
κάτω (57,6%) θεωρούν ότι είναι σημαντικά περισσότερη η αποτελεσματικότητα
στην εργασία τους όταν εργάζονται εξ αποστάσεως από ότι στο φυσικό χώρο
εργασίας εν αντιθέσει με τους καθηγητές/τριες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα
των 56 ετών και άνω (23,5%) [χ2 (1) = 5.24, p = 0.022]. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας
συνάφειας με τα αντίστοιχα ποσοστά.
Πίνακας 5: Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» καθηγητών/τριών και ερώτησης
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα τηλεργασίας
Πίνακας Συνάφειας

Θεωρείτε ότι είστε πιο
αποτελεσματικός/η
κατά την διάρκεια της
τηλεκπαίδευσης;
Σύνολο

Ναι
Όχι

Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%

Ηλικία
55 ετών και 56 ετών και
κάτω
άνω
19
4
57,6%
23,5%
14
13
42,4%
76,5%
33
17
100,0%
100,0%

Σύνολο
23
46,0%
27
54,0%
50
100,0%

Στους υπόλοιπους ελέγχους δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση.

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

87

«Νέες μορφές απασχόλησης στην μετά-Covid εποχή: Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.», Βασιλική Κουρνιώτη, Ακαδ. έτος 2020-2021

Για τις μεταβλητές «ηλικία» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t ανεξαρτήτων
δειγμάτων, από τον οποίο δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες
τιμές των ηλικιακών ομάδων των καθηγητών/τριών, 55 ετών και κάτω, και 56 ετών
και άνω, σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την
τηλεργασία». (Μ.Τ. 55 ετών και κάτω = 3.73, Τ.Α. = 0.84, Μ.Τ. 56 ετών και άνω =
3.41, Τ.Α. = 1.18).
➢ Ερευνητική υπόθεση 3
Οι άγαμοι διδάσκοντες κρίνουν την τηλεκπαίδευση περισσότερο αποτελεσματική,
σε σχέση με τους έγγαμους.
Προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν η
μεταβλητή «οικογενειακή κατάσταση» και τα ερωτήματα της ΕΥ1.
Για τις μεταβλητές «οικογενειακή κατάσταση» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση
χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι χ2, οι οποίοι δεν οδήγησαν σε σημαντική σχέση ανάμεσα
στην οικογενειακή κατάσταση των διδασκόντων και τις παραπάνω ερωτήσεις.
Για τις μεταβλητές «οικογενειακή κατάσταση» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε
έλεγχος t ανεξαρτήτων δειγμάτων. Οι άγαμοι καθηγητές/τριες είναι σημαντικά
περισσότερο ικανοποιημένοι συνολικά από την τηλεργασία, σε σχέση με τους
έγγαμους [t (48) = 2.20, p = 0.032, (Μ.Τ. Άγαμων = 4.20, Τ.Α. = 0.92, Μ.Τ. Έγγαμων =
3.48, Τ.Α. = 0.93)].
➢ Ερευνητική υπόθεση 4
Οι φοιτήτριες κρίνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεσματικότερη από ότι
οι φοιτητές.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «φύλο» και οι παρακάτω ερωτήσεις:
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1.

Θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/η στη φοίτησή σας, όταν συμμετέχετε
με πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου;

2.

Θεωρείτε ότι αποκομίσατε οφέλη από την τηλεκπαίδευση;

3.

Θεωρείτε ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα;

4.

Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε συνολικά από την τηλεργασία;

5.

Θεωρείτε ότι η τηλεκπαίδευση για εσάς ήταν αποδοτική στο σύνολό της;

Για τις μεταβλητές «φύλο» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση χρησιμοποιήθηκαν
έλεγχοι χ2. Βάσει αυτών, οι φοιτήτριες κρίνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
περισσότερο αποτελεσματική από ότι οι φοιτητές, όμως δεν βρέθηκε στατιστικά
σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο των φοιτητών και τις παραπάνω ερωτήσεις.
Για τις μεταβλητές «φύλο» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t ανεξαρτήτων
δειγμάτων, από όπου δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές φοιτητών
και φοιτητριών σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την
τηλεκπαίδευση». (Μ.Τ. Φοιτητών = 3.64, Τ.Α. = 0.90, Μ.Τ. Φοιτητριών = 3.89, Τ.Α. =
0.79).
➢ Ερευνητική υπόθεση 5
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές κρίνουν την τηλεκπαίδευση περισσότερο
αποτελεσματική από τους μικρότερους.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «ηλικία» και οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην ΕΥ4.
Για τις μεταβλητές «ηλικία» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση χρησιμοποιήθηκαν
έλεγχοι χ2, από όπου βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στην «ηλικία» και την 1η
ερώτηση (θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/η στη φοίτησή σας, όταν
συμμετέχετε με πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από ότι στο φυσικό χώρο του
πανεπιστημίου). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές (που ανήκουν στις ηλικιακές
ομάδες των 26-35 ετών και των 36-45 ετών) θεωρούν σημαντικά περισσότερο από
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τους μικρότερους φοιτητές (που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-25 ετών), ότι
είναι πιο αποτελεσματικοί στη φοίτησή τους όταν συμμετέχουν με πρόγραμμα
τηλεκπαίδευσης, από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου [χ2 (2) = 9.15, p =
0.010]. Ακολουθεί ο πίνακας συνάφειας με τα αντίστοιχα ποσοστά.
Πίνακας 6: Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριών και ερώτησης αναφορικά
με την αποτελεσματική φοίτηση εξ αποστάσεως
Πίνακας συνάφειας
Σε ποια ηλικιακή ομάδα
ανήκετε;
Θεωρείτε ότι είστε
πιο
αποτελεσματικός/η
στη φοίτησή σας,
όταν συμμετέχετε με
πρόγραμμα
τηλεκπαίδευσης από
ότι στο φυσικό χώρο
εργασίας;
Σύνολο

Ναι

Όχι

Σύνολο

Συχνότητα
%
Συχνότητα

18-25
8
36,4%
14

26-35
11
78,6%
3

36-45
11
78,6%
3

30
60,0%
20

%

63,6%

21,4%

21,4%

40,0%

Συχνότητα

22

14

14

50

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Επιπλέον, βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στην «ηλικία» και την 2η ερώτηση
(θεωρείτε ότι αποκομίσατε οφέλη από την τηλεκπαίδευση). Οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία φοιτητές (που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 26-35 ετών και των 36-45
ετών) θεωρούν σημαντικά περισσότερο ότι αποκόμισαν οφέλη από την
τηλεκπαίδευση σε σχέση με τους μικρότερους φοιτητές (18-25 ετών) [χ2 (2) = 12.12,
p = 0.002]. Παρακάτω απεικονίζεται ο σχετικός πίνακας συνάφειας.
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Πίνακας 7: Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριών και ερώτησης εάν
θεωρούν ότι αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας
Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;
Θεωρείτε ότι
αποκομίσατε
οφέλη από την
τηλεκπαίδευση ;
Σύνολο

Ναι
Όχι

Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%

18-25
14
63,6%
8
36,4%
22
100,0%

26-35
14
100,0%
0
0,0%
14
100,0%

36-45
14
100,0%
0
0,0%
14
100,0%

Σύνολο
42
84,0%
8
16,0%
50
100,0%

Επιπλέον, βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην «ηλικία» και την 3η
ερώτηση (θεωρείτε ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα
από τα μειονεκτήματα). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές (των ηλικιακών ομάδων
26-35 και 36-45 ετών) θεωρούν σημαντικά περισσότερο από τους μικρότερους
φοιτητές (18-25 ετών), ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι
περισσότερα από τα μειονεκτήματα [χ2 (2) = 21.58, p < 0.001], όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα συνάφειας.
Πίνακας 8: Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριών και ερώτησης εάν τα
πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα
Πίνακας συνάφειας
Σε ποια ηλικιακή ομάδα
ανήκετε;
Συχνότητα
Τα πλεονεκτήματα
Ναι
της
%
τηλεκπαίδευσης
είναι περισσότερα
Συχνότητα
Όχι
από τα
%
μειονεκτήματα;
Συχνότητα
%
Σύνολο

Σύνολο

18-25

26-35

36-45

4

10

13

27

18,2%

71,4%

92,9%

54,0%

18

4

1

23

81,8%

28,6%

7,1%

46,0%

22
100,0%

14
100,0%

14
100,0%

50
100,0%
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Επίσης, βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στην «ηλικία» και την 4η ερώτηση
(θεωρείτε ότι η τηλεκπαίδευση για εσάς ήταν αποδοτική στο σύνολό της). Οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές (26-35 και 36-45 ετών) θεωρούν σημαντικά
περισσότερο από τους μικρότερους φοιτητές (18-25 ετών), ότι η τηλεκπαίδευση
είναι για αυτούς αποδοτική στο σύνολό της [χ2 (2) = 16.82, p < 0.001], όπως γίνεται
αντιληπτό από τα ποσοστά στον ακόλουθο πίνακα συνάφειας.
Πίνακας 9: Πίνακας συνάφειας «ηλικίας» φοιτητών/τριών και ερώτησης αναφορικά
με την αποδοτικότητα της τηλεκπαίδευσης
Πίνακας συνάφειας
Σε ποια ηλικιακή ομάδα
ανήκετε;
Θεωρείτε ότι η
τηλεκπαίδευση για
εσάς ήταν αποδοτική
στο σύνολό της;

Ναι
Όχι

Σύνολο

Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%

18-25
10
45,5%
12
54,5%
22
100,0%

26-35
13
92,9%
1
7,1%
14
100,0%

Σύνολο

36-45
14
100,0%
0
0,0%
14
100,0%

37
74,0%
13
26,0%
50
100,0%

Για τις μεταβλητές «ηλικία» και την 4η ερώτηση (πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε
συνολικά από την τηλεργασία) εκτελέστηκε έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης,
σύμφωνα με τον οποίο βρέθηκε σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των 3
ηλικιακών ομάδων των φοιτητών/τριών, σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι
έμειναν συνολικά από την τηλεργασία [F (2, 47) = 10.15, p < 0.001]. Οι μέσες τιμές
είναι οι εξής: (Μ.Τ. 18-25 ετών = 3.27, Τ.Α. = 0.77, Μ.Τ. 26-35 ετών = 4.29, Τ.Α. =
0.73, Μ.Τ. 36-45 ετών = 4.07, Τ.Α. = 0.62). Επομένως, οι φοιτητές/τριες 18-25 ετών
έμειναν σημαντικά λιγότερο ικανοποιημένοι από την τηλεργασία, σε σχέση με τους
φοιτητές/τριες 26-35 ετών και 36-45 ετών. Ενώ, η ηλικιακή ομάδα των
φοιτητών/τριών που έμεινε περισσότερο ικανοποιημένη είναι αυτή των 26-35 ετών.
➢ Ερευνητική υπόθεση 6
Οι

έγγαμοι

φοιτητές/τριες

κρίνουν

την

τηλεκπαίδευση

περισσότερο

αποτελεσματική, σε σχέση με τους άγαμους.
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Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «οικογενειακή κατάσταση» και των ερωτήσεων όπως αναφέρονται στην
ΕΥ4.
Για τις μεταβλητές «οικογενειακή κατάσταση» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση
χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι χ2. Από αυτούς προέκυψε σημαντική σχέση μόνο
ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση» των φοιτητών/τριών και την 3η ερώτηση
(θεωρείτε ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα). Οι έγγαμοι φοιτητές/τριες θεωρούν σημαντικά περισσότερο από
τους άγαμους φοιτητές/τριες, ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι
περισσότερα από τα μειονεκτήματα [χ2 (1) = 6.93, p = 0.008], όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα συνάφειας.
Πίνακας 10: Πίνακας συνάφειας «οικογενειακής κατάστασης» φοιτητών/τριών και
ερώτησης εάν τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα.
Πίνακας συνάφειας
Ποια είναι η οικογενειακή
σας κατάσταση;
Άγαμος/η
Θεωρείτε ότι τα
Ναι
πλεονεκτήματα της
τηλεκπαίδευσης είναι
περισσότερα από τα Όχι
μειονεκτήματα;
Σύνολο

Σύνολο

Έγγαμος/η

Συχνότητα

20

7

27

%
Συχνότητα

46,5%
23

100,0%
0

54,0%
23

%

53,5%

0,0%

46,0%

43
100,0%

7
100,0%

50
100,0%

Συχνότητα
%

Για τις μεταβλητές «οικογενειακή κατάσταση» και την 4η ερώτηση, εκτελέστηκε
έλεγχος t ανεξαρτήτων δειγμάτων, ο οποίος δεν έδειξε σημαντική διαφορά στις
μέσες τιμές των άγαμων και των έγγαμων φοιτητών/τριών σε σχέση με το πόσο
ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την τηλεργασία». (Μ.Τ. Άγαμων = 3.72, Τ.Α.
= 0.83, Μ.Τ. Έγγαμων = 4.14, Τ.Α. = 0.90).
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➢ Ερευνητική υπόθεση 7
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εν αντιθέσει με τους προπτυχιακούς, κρίνουν την
τηλεκπαίδευση περισσότερο αποτελεσματική.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «πρόγραμμα σπουδών» και οι 5 ερωτήσεις που περιγράφονται στην
ΕΥ4.
Για τις μεταβλητές «πρόγραμμα σπουδών» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση
εκτελέστηκαν έλεγχοι χ2. Βάσει αυτών βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στους
μεταπτυχιακούς και τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και την 1η ερώτηση
(θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/η στη φοίτησή σας, όταν συμμετέχετε με
πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου). Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές (72,7%) θεωρούν σημαντικά περισσότερο από τους
προπτυχιακούς φοιτητές (35,3%), ότι είναι πιο αποτελεσματικοί στη φοίτησή τους,
όταν συμμετέχουν με πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, από ότι στο φυσικό χώρο του
πανεπιστημίου [χ2 (1) = 6.55, p = 0.010], όπως φαίνεται από τον πίνακα συνάφειας
που ακολουθεί.
Πίνακας 11: Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» φοιτητών/τριών και της
αποτελεσματικότητας της φοίτησης με τηλεκπαίδευση.
Πίνακας συνάφειας
Πρόγραμμα Σπουδών
Σύνολο

Μεταπτυχιακό

Προπτυχιακό

Θεωρείτε ότι είστε
Συχνότητα
πιο αποτελεσματικοί Ναι %
στη φοίτησή σας,
Συχνότητα
όταν συμμετέχετε με
πρόγραμμα
τηλεκπαίδευσης, από Όχι
%
ότι στο φυσικό χώρο
του πανεπιστημίου

24
72,7%

6
35,3%

30
60,0%

9

11

20

27,3%

64,7%

40,0%

Συχνότητα

33

17

50

Σύνολο

%

100,0%

100,0% 100,0%
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Επίσης, βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στους μεταπτυχιακούς και τους
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και την 2η ερώτηση (θεωρείτε ότι αποκομίσατε
οφέλη από την τηλεκπαίδευση). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (97%) θεωρούν
σημαντικά περισσότερο από τους προπτυχιακούς φοιτητές (58,8%) ότι αποκόμισαν
οφέλη από την τηλεκπαίδευση [χ2 (1) = 12.15, p < 0.001], όπως διακρίνεται στον
ακόλουθο πίνακα συνάφειας.
Πίνακας 12: Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» φοιτητών/τριών και
ερώτησης εάν θεωρούν ότι αποκόμισαν οφέλη από την τηλεκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας
Πρόγραμμα Σπουδών
Μεταπτυχιακό
Θεωρείτε ότι
αποκομίσατε
περισσότερα
οφέλη από την
τηλεκπαίδευση;
Σύνολο

Ναι
Όχι

Συχνότητα

Προπτυχιακό

Σύνολο

32

10

42

97,0%

58,8%

84,0%

Συχνότητα

1

7

8

%
Συχνότητα
%

3,0%
33
100,0%

41,2%
17
100,0%

16,0%
50
100,0%

%

Επιπλέον, βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στους μεταπτυχιακούς και τους
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και την 3η ερώτηση (Θεωρείτε ότι τα πλεονεκτήματα
της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα). Οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές (69,7%) θεωρούν σημαντικά περισσότερο από τους προπτυχιακούς
φοιτητές (23,5%) ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από
τα μειονεκτήματα [χ2 (1) = 9.63, p = 0.002]. Παρακάτω ακολουθεί ο σχετικός
πίνακας συνάφειας.
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Πίνακας 13: Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» και ερώτησης εάν
θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα
Πίνακας συνάφειας
Πρόγραμμα Σπουδών
Σύνολο

Μεταπτυχιακό

Προπτυχιακό

23
69,7%
10

4
23,5%
13

27
54,0%
23

30,3%

76,5%

46,0%

33
100,0%

17
100,0%

50
100,0%

Θεωρείτε ότι τα
Συχνότητα
Ναι
πλεονεκτήματα της
%
τηλεκπαίδευσης είναι
Συχνότητα
περισσότερα από τα Όχι
%
μειονεκτήματα;
Συχνότητα
Σύνολο
%

Επιπρόσθετα, βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στους μεταπτυχιακούς και τους
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και την 5η ερώτηση (Θεωρείτε ότι η τηλεκπαίδευση
για εσάς ήταν αποδοτική στο σύνολό της). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (90,9%)
θεωρούν σημαντικά περισσότερο από τους προπτυχιακούς φοιτητές (41,2%), ότι η
τηλεκπαίδευση ήταν περισσότερο αποδοτική [χ2 (1) = 14.42, p < 0.001], όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα συνάφειας.
Πίνακας 14: Πίνακας συνάφειας «προγράμματος σπουδών» φοιτητών/τριών και
ερώτησης εάν θεωρούν ότι η τηλεκπαίδευση για αυτούς ήταν αποδοτική στο σύνολό
της
Πίνακας συνάφειας
Πρόγραμμα Σπουδών
Μεταπτυχιακό
Θεωρείτε ότι η
τηλεκπαίδευση
για εσάς ήταν
αποδοτική στο
σύνολό της;
Σύνολο

Ναι
Όχι

Προπτυχιακό

Σύνολο

Συχνότητα
%

30
90,9%

7
41,2%

37
74,0%

Συχνότητα

3

10

13

%
Συχνότητα
%

9,1%
33
100,0%

58,8%
17
100,0%

26,0%
50
100,0%
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Για τη μεταβλητή «πρόγραμμα σπουδών» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t
ανεξαρτήτων δειγμάτων, όπου βρέθηκε σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των
μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών/τριών σε σχέση με το πόσο
ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την τηλεργασία. [t (48) = 2.25, p = 0.002,
(Μ.Τ. Μεταπτυχιακών = 4.03, Τ.Α. = 0.73, Μ.Τ. Προπτυχιακών = 3.29, Τ.Α. = 0.85)].
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έμειναν σε σημαντικότερο βαθμό ικανοποιημένοι
συνολικά από την τηλεργασία, σε σχέση με τους προπτυχιακούς.
➢ Ερευνητική υπόθεση 8
Οι φοιτητές που διαμένουν μακριά από το πανεπιστήμιο κρίνουν πιο
αποτελεσματική την τηλεκπαίδευση.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «διαμονή» και τα ερωτήματα που αναφέρονται στην ΕΥ4.
Για τις μεταβλητές «πρόγραμμα σπουδών» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση
εκτελέστηκαν έλεγχοι χ2, δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στο πόσο κοντά ή
μακριά διαμένουν οι φοιτητές/τριες από το πανεπιστήμιο και τις παραπάνω
ερωτήσεις. Τα ποσοστά των φοιτητών/τριών που διαμένουν κοντά στο
πανεπιστήμιο δε διαφέρουν σημαντικά με αυτά των φοιτητών/τριών που
διαμένουν μακριά από το πανεπιστήμιο, σχετικά με το αν κρίνουν πιο
αποτελεσματική την τηλεκπαίδευση.
Για τη μεταβλητή «διαμονή» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t
ανεξαρτήτων δειγμάτων, όπου δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές
των φοιτητών/τριών που διαμένουν κοντά στο πανεπιστήμιο και στις μέσες τιμές
των φοιτητών/τριών που διαμένουν μακριά, σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι
έμειναν συνολικά από την τηλεργασία. (Μ.Τ. Φοιτητών κοντά στο πανεπιστήμιο =
3.68, Τ.Α. = 0.95, Μ.Τ. Φοιτητών μακριά από το πανεπιστήμιο = 3.86, Τ.Α. = 0.76).
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➢ Ερευνητική υπόθεση 9
Οι φοιτητές οι οποίοι εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους κρίνουν πιο
αποτελεσματική την εκπαίδευση.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «εργασία φοιτητών» και οι αντίστοιχες ερωτήσεις όπως στην ΕΥ4.
Για τις μεταβλητές «εργασία φοιτητών» και την 1η, 2η, 3η και 5η ερώτηση
εκτελέστηκαν έλεγχοι χ2. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε σημαντική σχέση μόνο ανάμεσα
στην παράλληλη με τις σπουδές εργασία των φοιτητών/τριών και την 1η ερώτηση
(θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/ή στη φοίτησή σας, όταν συμμετέχετε με
πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου). Οι
φοιτητές/τριες οι οποίοι εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους θεωρούν ότι
είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στη φοίτησή τους, όταν συμμετέχουν με
πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου (76,2%)
από τους φοιτητές/τριες που δεν εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους
(48,3%). [χ2 (1) = 3.96, p = 0.047]. Παρακάτω φαίνεται ο σχετικός πίνακας
συνάφειας.
Πίνακας 15: Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «εργασία των φοιτητών/τριών» και
την αποτελεσματικότερη φοίτηση με τηλεκπαίδευση.
Πίνακας συνάφειας

Είστε πιο
αποτελεσματικός/κή
στη φοίτησή σας, όταν
συμμετέχετε με
πρόγραμμα
τηλεκπαίδευσης;
Σύνολο

Ναι

Όχι

Συχνότητα
%
Συχνότητα

Εργάζεστε παράλληλα με τις
ακαδημαϊκές σας σπουδές; Σύνολο
Ναι
Όχι
16
14
30
76,2%
48,3% 60,0%
5
15
20

%
Συχνότητα
%

23,8%
21
100,0%

51,7%

40,0%

29
50
100,0% 100,0%
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Για τις μεταβλητές «εργασία φοιτητών» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t
ανεξαρτήτων δειγμάτων, όπου δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές
των φοιτητών/τριών που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους και στις μέσες
τιμές των φοιτητών/τριών που δεν εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, σε
σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι έμειναν συνολικά από την τηλεργασία. (Μ.Τ.
Φοιτητών που εργάζονται = 3.90, Τ.Α. = 0.99, Μ.Τ. Φοιτητών που δεν εργάζονται =
3.69, Τ.Α. = 0.71).
➢ Ερευνητική υπόθεση 10
Οι φοιτητές, εν αντιθέσει με τους καθηγητές, υποστηρίζουν ότι η τηλεκπαίδευση
ενέτεινε περισσότερο στην απομόνωση.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση εκτελέστηκε έλεγχος χ 2
ανεξαρτησίας, όπου δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στους φοιτητές και
τους καθηγητές σχετικά με το αν η τηλεκπαίδευση ενέτεινε περισσότερο στην
απομόνωση. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, το 50% των καθηγητών
υποστηρίζει ότι η τηλεκπαίδευση ενέτεινε περισσότερο στην απομόνωση, ενώ
αντιστοίχως το 46% των φοιτητών/τριών.
Πίνακας 16: Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «ιδιότητα» και το πόσο
υποστηρίζεται ότι η τηλεκπαίδευση προκάλεσε έντονη κοινωνική απομόνωση
Πίνακας συνάφειας
Ιδιότητα
Καθηγητής/τρια
Θα υποστηρίζατε
Συχνότητα
Ναι
ότι η
%
τηλεκπαίδευση
Συχνότητα
προκάλεσε έντονη
Όχι
κοινωνική
%
απομόνωση;
Συχνότητα
Σύνολο
%

Φοιτητής/τρια

Σύνολο

25
50,0%
25

23
46,0%
27

48
48,0%
52

50,0%

54,0%

52,0%

50
100,0%

50
100
100,0% 100,0%
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➢ Ερευνητική υπόθεση 11
Οι καθηγητές/τριες κρίνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεσματικότερη
από ότι οι φοιτητές/τριες.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι
μεταβλητές «ιδιότητα» και οι ακόλουθες ερωτήσεις:
1.

Θεωρείτε ότι είστε πιο αποτελεσματικός/κή όταν συμμετέχετε με πρόγραμμα
τηλεκπαίδευσης, από ότι στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου;

2.

Θεωρείτε ότι αποκομίσατε οφέλη από την τηλεκπαίδευση;

3.

Θεωρείτε ότι τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα;

4.

Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε συνολικά από την τηλεργασία/τηλεκπαίδευση;

5.

Θεωρείτε ότι η τηλεκπαίδευση για εσάς ήταν αποδοτική στο σύνολό της;

6.

Επιθυμείτε να συνεχίσει η τηλεκπαίδευση μετά το πέρας της πανδημίας;

Για τις μεταβλητές «ιδιότητα» και την 1η, 2η, 3η, 5η και 6η ερώτηση
χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι χ2, από όπου δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα
στους φοιτητές και τους καθηγητές σχετικά με το αν η τηλεκπαίδευση κρίνεται
περισσότερο αποτελεσματική για τους καθηγητές από ότι για τους φοιτητές. Όπως
παρατηρείται στον παρακάτω πίνακα, τα ποσοστά των καθηγητών/τριών και των
φοιτητών/τριών δεν διαφέρουν σε σημαντικά μεγάλο βαθμό σχετικά με το αν
κρίνουν περισσότερο αποτελεσματική την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Πίνακας 17: Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «ιδιότητα» και το αν κρίνεται
περισσότερο αποτελεσματική η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πίνακας συνάφειας
Ιδιότητα
Καθηγητής/τρια Φοιτητής/τρια
Θεωρείτε ότι είστε πιο
αποτελεσματικός/κή όταν
συμμετέχετε με
πρόγραμμα
τηλεκπαίδευσης, από ότι
στο φυσικό χώρο του
πανεπιστημίου

Ναι

%

23

30

46,0%

60,0%

27

20

54,0%

40,0%

40

42

80,0%

84,0%

10

8

20,0%

16,0%

24

27

48,0%

54,0%

26

23

52,0%

46,0%

41

37

82,0%

74,0%

9

13

18,0%

26,0%

28

33

56,0%

66,0%

22

17

44,0%

34,0%

Συχνότητα
Όχι

Θεωρείτε ότι αποκομίσατε Ναι
οφέλη από την
τηλεκπαίδευση
Όχι
Θεωρείτε ότι τα
πλεονεκτήματα της
τηλεκπαίδευσης είναι
περισσότερα από τα
μειονεκτήματα

Συχνότητα

Ναι
Όχι

Θεωρείτε ότι η
τηλεκπαίδευση για εσάς
ήταν αποδοτική στο
σύνολό της

Ναι

Επιθυμείτε να συνεχίσει η
τηλεκπαίδευση μετά το
πέρας της πανδημίας

Ναι

Όχι

Όχι

%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%
Συχνότητα
%

Για τις μεταβλητές «ιδιότητα» και την 4η ερώτηση εκτελέστηκε έλεγχος t
ανεξαρτήτων δειγμάτων. Από τον έλεγχο αυτόν δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά
στις μέσες τιμές των καθηγητών/τριών και των φοιτητών/τριών, αναφορικά με το
πόσο

ικανοποιημένοι

έμειναν

συνολικά

από

την

τηλεργασία

(Μ.Τ.

Καθηγητών/τριών = 3.62, Τ.Α. = 0.97, Μ.Τ. Φοιτητών/τριών = 3.78, Τ.Α. = 0.84).
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➢ Ερευνητική υπόθεση 12
Οι καθηγητές/τριες στο σύνολο τους επιθυμούν περισσότερο την υιοθέτηση της
υβριδικής εκπαίδευσης από ότι οι φοιτητές/τριες.
Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω ερευνητική υπόθεση εκτελέστηκε έλεγχος χ2
ανεξαρτησίας, εκ του οποίου δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στους
καθηγητές/τριες και τους φοιτητές/τριες σχετικά με το αν επιθυμούν περισσότερο
την υιοθέτηση της υβριδικής εκπαίδευσης (συνδυασμός τηλεκπαίδευσης και δια
ζώσης). Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η υιοθέτηση υβριδικής εκπαίδευσης
προτιμάται από το 68% των καθηγητών/τριών και αντίστοιχα από το 62% των
φοιτητών/τριών.
Πίνακας 18: Πίνακας συνάφειας ανάμεσα στην «ιδιότητα» και της προτίμησης
μορφής εκπαίδευσης για το μέλλον
Πίνακας συνάφειας
Ιδιότητα
Καθηγητές
Τι μορφή
εκπαιδευτικού
προγράμματος
θα
επιθυμούσατε
για το άμεσο
μέλλον;
Σύνολο

Μόνο Δια
Ζώσης

Συχνότητα
%

Συχνότητα
Μόνο
Τηλεκπαίδευση %
Συνδυασμός
Συχνότητα
Τηλεκπαίδευση
ς και δια Ζώσης %
Συχνότητα
%

Φοιτητές

Σύνολο

8

10

18

16,0%

20,0%

18,0%

8

9

17

16,0%

18,0%

17,0%

34

31

65

68,0%

62,0%

65,0%

50

50

100

100,0%

100,0% 100,0%
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8. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν και έχοντας υπόψιν τόσο τις
κύριες, όσο και τις επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις, κρίνεται σκόπιμο να γίνει
αναφορά ότι στα ερωτήματα όπου πραγματοποιούνταν συγκρίσεις μεταξύ
διδασκόντων και εκπαιδευομένων δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Εν προκειμένω, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση της
τηλεκπαίδευσης σε σχέση με την ιδιότητα των ερωτώμενων, τα ποσοστά δεν
συγκέντρωσαν αξιόλογη διαφορά. Ακόμη, εν αντιθέσει με τις προσδοκίες της
έρευνας, δεν βρέθηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις σχετικά με την ενίσχυση της
απομόνωσης εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης, κατά την άποψη των καθηγητών/τριών
και φοιτητών/τριών, καθώς θετικά απάντησαν το 50% και 46% αντιστοίχως, ενώ
παράλληλα στην προτίμηση που δείχνουν για το μέλλον προέκυψε με 68% και 62%
η υβριδική μορφή εκπαίδευσης.
Αντιθέτως, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όπως ήταν αναμενόμενο,
από συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν για τους διδάσκοντες και την
τηλεκπαίδευση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση.
Όπως αποδείχθηκε, οι γυναίκες καθηγήτριες κρίνουν ότι αποκόμισαν περισσότερα
οφέλη από ότι οι άντρες καθηγητές, πιθανότατα λόγω των οικογενειακών και
οικιακών υποχρεώσεων που χρειάζεται να καλύψουν πέραν των επαγγελματικών.
Ακολούθως, οι διδάσκοντες κάτω των 55 ετών έκριναν την τηλεκπαίδευση
περισσότερο αποτελεσματική από τους διδάσκοντες άνω των 56 ετών, με ποσοστά
57,6% και 23,5% αντιστοίχως. Αξιόλογη διαφορά η οποία αναμενόταν πιθανότατα
λόγω της πολύχρονης εξοικείωσης που έχουν οι άνω των 56 με την δια ζώσης
εκπαίδευση.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τους φοιτητές του δείγματος,
σημειώνεται εν πρώτοις ότι η ηλικία ως μεταβλητή εμφάνισε αρκετές σημαντικές
διαφορές. Επί της ουσίας οι φοιτητές άνω των 26 ετών εν αντιθέσει με τους κάτω
των 25, θεώρησαν την τηλεκπαίδευση περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική,

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

103

«Νέες μορφές απασχόλησης στην μετά-Covid εποχή: Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.», Βασιλική Κουρνιώτη, Ακαδ. έτος 2020-2021

λαμβάνοντας περισσότερα οφέλη και περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι στην δια
ζώσης εκπαίδευση. Σε συνέχεια, όπως ήταν προσδοκώμενο, οι εκπαιδευόμενοι οι
οποίοι εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές, έκριναν την τηλεκπαίδευση
περισσότερο αποτελεσματική από ότι όσοι δεν εργάζονταν, με ποσοστά 76,2% και
48,3% αντιστοίχως, γεγονός που πιθανότατα έγκειται κυρίως στη δυνατότητα να
μην χάνουν χρόνο στις μετακινήσεις.
Ωστόσο, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι οι έγγαμοι εκπαιδευόμενοι
παρουσίασαν σημαντική διαφορά με τους άγαμους, όπου οι πρώτοι έμειναν
περισσότερο ικανοποιημένοι από την τηλεκπαίδευση, ενώ αντίθετα οι άγαμοι
εκπαιδευόμενοι υποστήριξαν ότι έμειναν λιγότερο ικανοποιημένοι από την
τηλεκπαίδευση. Το γεγονός αυτό μπορεί πιθανότατα να ενισχυθεί από την σκέψη
ότι οι έγγαμοι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι λογικά είναι μικρότερης ηλικίας από ότι οι
έγγαμοι διδάσκοντες, επιθυμούν περισσότερο να έχουν αξιόλογη συνεισφορά στις
οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ αντίθετα οι μεγαλύτερης ηλικίας επιθυμούν
αλλαγή περιβάλλοντος.
Ακόμη, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και όπως παρουσιάστηκαν
αναλυτικά στην «Ανάλυση Ευρημάτων», σημειώνονται ως κυριότερα τα ακόλουθα,
τα οποία εν ολίγοις μπορούν να αποτελέσουν και τις επιπτώσεις στην
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Έτσι,
παρά το μικρό μέγεθος του ερευνητικού δείγματος σημειώθηκε ότι το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα της τηλεκπαίδευσης τόσο για καθηγητές/τριες, και πολύ περισσότερο
για τους εκπαιδευομένους θεωρείται ο χρόνος που εξοικονομείται λόγω των μη
μετακινήσεων. Επιπλέον, οι καθηγητές έκριναν ότι τα σημεία της διδασκαλίας που
πλήττονται περισσότερο από την τηλεκπαίδευση είναι η απρόσωπη επικοινωνία, η
έλλειψη διαδραστικότητας και η κατανόηση της παραδοτέας ύλης από τους
φοιτητές. Αντιστοίχως, οι φοιτητές έκριναν ότι η τηλεκπαίδευση είχε άμεσες και
ουσιαστικές επιπτώσεις στην απομόνωση, στην επιπρόσθετη κούραση, αλλά και
στην έλλειψη διαδραστικότητας του μαθήματος. Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν
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συγκεντρώνουν εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά, γεγονός που δεν μπορεί να οδηγήσει
σε όποια γενίκευση σχετικά με τις επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα.
Πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της έρευνας, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στο
γεγονός ότι η απορρόφηση των νέων εργασιακών αυτών αλλαγών, όπως
παρουσιάστηκαν υπό το πρίσμα της τηλεκπαίδευσης, πέρα από τη χρήση
τεχνολογικά εξοπλισμένων εργαλείων προϋποθέτει αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης
των επιχειρήσεων και των οργανισμών, καθώς απαιτείται ουσιαστική και σε
ορισμένες περιπτώσεις εκ βάθρων αλλαγή, από την παραδοσιακή στην ψηφιακή
εργασιακή κουλτούρα. Βασικότατο ρόλο ως προς την κατεύθυνση αυτή
διαδραματίζουν και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν δύο πολυσυζητημένες
έννοιες, η ικανότητα προσαρμογής (adaptability) και η διαχείριση αλλαγών (change
management). Ενώ παράλληλα, ένα ακόμη όρος διαφαίνεται πολύ χρήσιμος και
σχετικά νεοφερμένος για τον ελληνικό κόσμο, αυτός του lean management, το
οποίο εστιάζει κυρίως στη διαχείριση και αξιοποίηση της επιχείρησης, των πόρων
και του τρόπου απασχόλησης, ώστε να προάγει την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών
και να δημιουργήσει μια αποδοτική ροή εργασιών ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και
προσδοκίες των πελατών. Οι επιχειρησιακές αυτές λειτουργίες δεν πρόκειται να
λειτουργήσουν αυτοτελώς, αλλά συνδυαστικά με τις νέες τεχνολογίες, τους νέους
τρόπους απασχόλησης και την νέα εργασιακή κουλτούρα.
Οι περιορισμοί που τέθηκαν κατά την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης ήταν αρχικά ο
περιορισμένος χρόνος, αλλά και έκταση της παρούσας εργασίας, ενώ παράλληλα η
άρση των περιορισμών και η επιστροφή στην εκπαιδευτική κανονικότητα από τον
Σεπτέμβριο του 2021 δεν άφησε το περιθώριο στους ερωτώμενους να
διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις εκπαιδευτικές συνθήκες
προ, εν μέσω και μετά πανδημίας. Ιδανικά λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί
η μελέτη αυτή στο εγγύς μέλλον, όπου οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές θα
έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν όλες τις εκπαιδευτικές μορφές. Ίσως ο
κυριότερος και πιο αξιόλογος περιορισμός κρίνεται το εξαιρετικά περιορισμένο
μέγεθος του δείγματος που αποτέλεσε την πρωτογενή έρευνα της μελέτης.
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Δεδομένου αυτού, παρουσιάζεται πρόσφορο έδαφος για πιο ενδελεχή και
ολοκληρωμένη μελέτη του παρόντος αντικειμένου με τη χρήση μεγαλύτερου
δείγματος, αποσκοπώντας στην γενίκευση των ευρημάτων σε μεγαλύτερο πλήθος.
Επιπροσθέτως, το περιορισμένο βιβλιογραφικό υλικό που εντοπίστηκε και
χρησιμοποιήθηκε, δυσχέρανε την δυνατότητα σύγκρισης και στήριξης με άλλες
ερευνητικές προσεγγίσεις. Ενώ παράλληλα, δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο το
γεγονός ότι οι συνθήκες λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, η οποία ακόμη
δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, είναι πολύ ρευστές και παράλληλα τα τεχνολογικά
μέσα και εργαλεία διαρκώς εξελίσσονται προκειμένου να διευκολύνουν την
καθημερινότητά μας. Τέλος, προς ενίσχυση των όσων αναφέρθηκαν στην ακριβώς
προηγούμενη παράγραφο, θα ήταν χρήσιμη περαιτέρω έρευνα ώστε να
διαπιστωθούν οι αλλαγές και η προσαρμοστικότητα τόσο των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων,

όσο

και

των

επιχειρήσεων

παροχής

υπηρεσιών

εν

γένει.
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