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Πάρε το…  
remote control  
στη δουλειά σου 
Η εργασία εξ αποστάσεως είχε αρχίσει να 
αχνοφαίνεται πριν την πανδημία. Όμως 
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, πραγμα-
τικά απέκτησε εκτενέστερες διαστάσεις*. 
Αναρωτιέσαι τι θα γίνει όταν θα έχουμε 
αφήσει πίσω μας την COVID-εποχή;

Φαίνεται ότι πολλές εταιρείες έχουν ενσω-
ματώσει τη remote εργασία στην κουλτού-
ρα τους και θα συνεχίσουν να την ενσωμα-
τώνουν. Αρκετές αναζητούν υποψηφίους 
που θα δουλεύουν πλήρως ή μερικώς 
remotely (δηλαδή συνδυάζοντας δουλειά 
από το γραφείο και από μακριά).

Δες στις επόμενες σελίδες, ελληνικές 
εταιρείες που ενσωμάτωσαν επιτυ-
χημένα το remote work στον τρόπο 
λειτουργίας τους, και σκέψου αν σε 

δελεάζει η ιδέα.

63.

Επίσης πιθανώς να ακούσεις και μια νέα 
έννοια: το distributed working. Distributed 
work είναι όταν μια εταιρεία προσελκύ-
ει υπαλλήλους από τελείως διαφορετικά 
γεωγραφικά σημεία. Μπορεί δηλαδή να 
έχει έδρα στην Αθήνα και να έχει κάποιους 
εργαζομένους που ζουν και δουλεύουν στα 
Χανιά, στη Χιλή ή στη… Χονολουλού.

Στο remote/distributed υπάρχει μια πολύ 
ωραία αμοιβαία δέσμευση. Εσύ δεσμεύε-
σαι στην εταιρεία ότι θα κάνεις τη δουλειά 
χωρίς φυσική παρουσία, και η εταιρεία 
δεσμεύεται προς εσένα ότι θα σου δίνει τη 
γνώση και τα «εργαλεία» για να μπορείς να 
κάνεις τη δουλειά.

* Σύμφωνα με το ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού), ειδικά στη χώρα 
μας, η remote εργασία το 2019 ήταν οριακά στο 5,3%, και αφορούσε περισσότερο τους αυτοαπασχο-
λούμενους παρά τους μισθωτούς με εξαρτημένη θέση εργασίας. Σήμερα, αυτό το ποσοστό εκτιμάται 
ότι θα μπορούσε να φτάσει στο 25%. 



www.kariera.gr 67



68 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021



www.kariera.gr 69



70 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

https://www.mytilineos.gr
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https://jobsteleperformance.com
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https://www.pwc.com/gr/en/careers.html
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