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«Μεηά από ηην πανδημία…
Εργαζία από ηο Σπίηι ή ζηο Γραθείο;»

Μεγάλη Πανελλαδική  Έρευνα



ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ΕΡΕΤΝΑ

Εταιρεία: Pulse RC

Εντολζασ: Socialdoo Α.Ε.

Σφποσ ζρευνασ: Τθλεφωνικι (enhanced C.A.T.I., C.A.S.I.) με χριςθ 
δομθμζνου θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου

Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδικι

Δείγμα: 2.021 ενιλικοι

Διάςτημα ςυλλογήσ ςτοιχείων:   8  - 27  Οκτωβρίου 2020

τάθμιςη: Ωσ προσ φφλο, ηλικία και εκλογική ςυμπεριφορά

Δειγματοληπτικό ςφάλμα: Με διάςτθμα βεβαιότθτασ 95%, κυμαίνεται 
εντόσ του διαςτιματοσ +/- 2,2%

Η Pulse RC είναι μζλοσ τθσ ESOMAR, του ςυςτιματοσ «Ποιοτικοφ Ελζγχου Συλλο-
γισ Στοιχείων», του .Ε.Δ.Ε.Α., του μθτρϊου εταιρειϊν δθμοςκοπιςεων του Ε..Ρ. 
και τθρεί τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ τουσ. 

* / **  Ενδεικτικά αποτελζςματα (βάςεισ μικρότερεσ του 100)

www.pulserc.gr



Πρϊτο ςχόλιο



Μετά από την πανδημία…

εργαςία από το ςπίτι ή ςτο γραφείο;
Η πανδθμία του νζου κορωνοϊοφ ζχει δραματικζσ επιπτϊςεισ παγκοςμίωσ. Τραγικότερθ 

όλων, τα δφο εκατομμφρια απωλειϊν ςυνανκρϊπων μασ. Και από κοντά, δεκάδεσ 

εκατομμφρια κροφςματα, πολλοί αςκενείσ και νοςθλευόμενοι, ςθμαντικζσ 

ψυχολογικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ ςυνζπειεσ… Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ δεν είναι 

εφκολο να ςυηθτιςει κανείσ για κετικζσ πλευρζσ... 

Αν πάντωσ αναηθτοφςαμε κάτι τζτοιο - ζςτω ωσ προςπάθεια λίγο πιο αιςιόδοξησ 

οπτικήσ, ςε μια πολφ δφςκολη περίοδο - κα ςταχυολογοφςαμε:

 ςε διεκνζσ επίπεδο, τθν πρωτόγνωρθ επιςτθμονικι ςυνεργαςία ςτθν κατανόθςθ και 

αντιμετϊπιςθ του νζου κορωνοϊοφ, με εκπλθκτικά αποτελζςματα και…

 ςτθ χϊρα μασ, τθν εντυπωςιακι επιτάχυνςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ του κράτουσ και των 

υπθρεςιϊν του, αλλά και τθ ςθμαντικι διάδοςθ και εξοικείωςθ των Ελλινων με τισ 

θλεκτρονικζσ πωλιςεισ, τισ τθλεδιαςκζψεισ, τθν εργαςία από απόςταςθ.

Πόςα από αυτά - και ςε ποιο βαθμό - κα μείνουν μαηί μασ και μετά από τθν κρίςθ, όταν 

με το καλό θ πανδθμία υποχωριςει ι γίνει πιο εφκολα διαχειρίςιμθ;



Τθν απάντθςθ - τουλάχιςτον ςε μια από τισ αλλαγζσ που επζφερε ο νζοσ κορωνοϊόσ

ςτην καθημερινότητά μασ - προςπάκθςε να προςεγγίςει θ μεγάλθ πανελλαδικι ζρευνα 

τθσ Pulse RC, με πρωτοβουλία και για λογαριαςμό τθσ Socialdoo, με κφριο ερϊτθμα: 

«Μετά από την πανδημία… εργαςία από το ςπίτι ή ςτο γραφείο;».

Πάνω από 2.000 Ζλληνεσ ενιλικοι, κάκε φφλου, θλικίασ, κατθγορίασ απαςχόλθςθσ και 

από κάκε περιφερειακι ενότθτα (νομό) τθσ χϊρασ μασ ςε τυχαία επιλογι και με 

αντιπροςωπευτικι αναλογία, ζλαβαν μζροσ ςτθν αρχι του τελευταίου τριμινου του 

2020 (πριν από την ζναρξη του προηγουμζνου γενικευμζνου lockdown, ςτισ αρχζσ του 

Νοεμβρίου), απαντϊντασ ςε μια ςειρά διαφωτιςτικϊν ερωτθμάτων.

Σι απαντοφν οι οικονομικά ενεργοί Ζλληνεσ;

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι απαντιςεισ του ενεργοφ οικονομικά τμιματοσ 

του δείγματοσ (απαςχολοφμενοι και άνεργοι). Αν και κατά τθν άποψι τουσ, θ τθλε-

εργαςία (η εργαςία από απόςταςη), μπορεί να υποκαταςτιςει τθν εργαςία ςτο 

γραφείο ςε «μζτριο» (41%) ζωσ «μεγάλο/μζγιςτο βακμό» (34%), θ φυςικι παρουςία 

ςτα Γραφεία εξακολουκεί να ζχει πλεονεκτήματα για τον εργαηόμενο και για τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με το (ςυντριπτικό) 80% των οικονομικά ενεργϊν 

ςυμμετεχόντων! 



Ακόμα μεγαλφτερο ενδιαφζρον ζχει θ διαπίςτωςθ ότι ςχεδόν ςε όλεσ τισ επιμζρουσ 

πλευρζσ και παράγοντεσ που διερευνικθκαν (ακόμα και ςτο «ποιο θα βοηθοφςε 

περιςςότερο, ςτισ ςχζςεισ ςασ, με τα μζλη τησ οικογζνειάσ ςασ;»), «θ εργαςία ςτο 

Γραφείο» υπερζχει λίγο ι πολφ, τθσ κατ’ οίκον! Στο ςχετικό ερϊτθμα, μετά από τθν 

πανδθμία - και εφόςον ζχουν τη δυνατότητα επιλογήσ - οι 6 ςτουσ δζκα (59%) κα 

επζλεγαν τθν «εργαςία ςτο Γραφείο», ζναντι 3 ςτουσ δζκα που κα επζλεγαν το 

«Σπίτι»…

Αναλυτικότερα:

 Η τθλε-εργαςία, δθλαδι θ εργαςία από απόςταςθ, μπορεί να υποκαταςτιςει τθν 

εργαςία ςτο γραφείο ςε «μζτριο» (ςφμφωνα με το 41%) ζωσ «μεγάλο/μζγιςτο 

βακμό» (34%) - ενώ το 24% επζλεξε ςε «μικρό βαθμό ζωσ καθόλου».

 Αν και θ εργαςία από απόςταςθ χρθςιμοποιείται όλο και πιο ςυχνά, θ φυςικι 

παρουςία ςτα Γραφεία ζχει πλεονεκτήματα για τον εργαηόμενο και για τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με το (ςυντριπτικό) 80% των οικονομικά ενεργϊν 

ςυμμετεχόντων!

 Μετά από το τζλοσ τθσ πανδθμίασ, κα είναι πιο παραγωγικό το να δουλεφει κανείσ 

ςτο Γραφείο, επζλεξε το 69% - ενώ το 17% διάλεξε το να δουλεφει από το Σπίτι.



 Μετά από το τζλοσ τθσ πανδθμίασ - εφόςον ζχουν τη δυνατότητα επιλογήσ – οι 6 

ςτουσ δζκα (59%) κα επζλεγαν τθν «εργαςία ςτο Γραφείο», ζναντι 3 ςτουσ δζκα 

που κα επζλεγαν το «Σπίτι»!

 Η επιλογι τθσ «εργαςίασ ςτο Γραφείο» υπερζχει ςυντριπτικά (με αναλογία 4 προσ 1 

ή και περιςςότερο) ςτισ απαντιςεισ των ερωτθμάτων:

o «Ποιο από τα δφο κα βοθκοφςε περιςςότερο ςτθ ςυνεργαςία ςασ με 

ςυναδζλφουσ και ςυνεργάτεσ;»: 79% ζναντι 9%

o «Ποιο βοθκά καλφτερα τθν προςζγγιςθ των ςτόχων και του οράματοσ τθσ 

επιχείρηςησ;»: 73% ζναντι 12%

o «Που κα είχε μεγαλφτερο ενδιαφζρον να δουλεφετε;»: 68% ζναντι 20%

o «Ποιο από τα δφο κα ςασ ζκανε να νοιϊκετε μεγαλφτερθ ςιγουριά και 

αςφάλεια για τθ δουλειά ςασ;»: 68% ζναντι 17%

 Πιο ενιςχυμζνθ αποτυπϊνεται θ επιλογι τθσ «εργαςίασ από το Σπίτι» ςτο δίλθμμα: 

o «Ποιο κα βοθκοφςε περιςςότερο, ςτισ ςχζςεισ ςασ, με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ

ςασ;»: 47% «ςτο Γραφείο» - 38% «από το Σπίτι»



 Σχεδόν «ιςόπαλεσ» καταγράφονται οι δφο επιλογζσ - με οριακή υπεροχή τησ 

«εργαςίασ ςτο Σπίτι», ςτο δίπολο:

o «Ποιο από τα δφο κα λζγατε ότι είναι, πιο αποδοτικό οικονομικά για εςάσ;»: 

40% ςτο Γραφείο - 42% από το Σπίτι.

Ωσ πρϊτο ςυμπζραςμα

Η «εργαςία ςτο Σπίτι» μπορεί να υποκαταςτήςει ςε κάποιο βακμό τθν «εργαςία ςτο 

Γραφείο» και για τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ αποτελεί ςημαντικό ζωσ απαραίτητο

μζτρο για τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του νζου κορωνοϊοφ.

Όμωσ, θ «εργαςία ςτο Γραφείο» εξακολουκεί να ζχει πλεονεκτήματα, παραμζνει 

«ελκυςτική» ςτον εργαηόμενο και ςτθν επιχείρθςθ, με πολλά και ιςχυρά «κίνητρα». Για 

τθν περίοδο μετά από τθν πανδθμία, τουλάχιςτον με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, κα ςυνεχίςει να αποτελεί τθν επικρατοφςα - αν και όχι τη μόνη

- επιλογή!



Γενικά Ερωτήματα











Από το πίτι  ή  ςτο Γραφείο;


















