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Covid-19 και χώρος εργασίας

Covid-19 and workplace

Η πανδημία δεν επηρέασε αποκλειστικά αρνητικά τις επιχειρήσεις αλλά είχε και 
θετικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται μια θεμελιώδης αλλαγή στις 
συνθήκες εργασίας παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Ο τόπος εργασίας δεν είναι 
πια επακριβώς καθορισμένος ούτε αμετάβλητος όπως συνήθιζε να είναι στο 
παρελθόν.

The pandemic had not only negative but also positive effect on business. In any 
case we observe a fundamental change in work conditions all over the world, and 
in Greece. The place of work is no more precisely defined or immutable at is used 
to be in the past.  



Covid-19 και χώρος εργασίας

Covid-19 and workplace

Έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις μεταφοράς των εργαζομένων εκτός του «συνήθους» τόπου
εργασίας που τώρα μπορεί να είναι η οικία του, μια χώρα με θερμότερο κλίμα, με φθηνότερες
συνθήκες διαβίωσης. Συχνά ο χώρος εργασίας είναι ανοικτός και παρουσιάζει την εικόνα
διαμερίσματος με κουζίνα και μπάνιο. Για παράδειγμα ο τραπεζικός τομέα στην Ελλάδα έχει
υιοθετήσει το σύστημα το “smart working”, όπου ο χώρος εργασίας και υποδοχής των πελατών
θυμίζει διαμέρισμα.

Cases of transfer of employees outside the “normal” workplace have increased, such new place
of work being the house of the employee, a country with a warmer climate, less expensive etc.
Often the place of work is arranged in the form of an open space with arranged like an
apartment, with kitchen and bathroom. In the banking sector in Greece smart working, defined
as a workspace arranged in such a way as to resemble to an apartment, is becoming a trend.



Ειδικά: Covid-19 και λιανεμπόριο

In particular: Covid-19 and retail companies

Η έρευνα στο λιανεμπόριο έδειξε ότι η πανδημία επηρέασε τις περισσότερες επιχειρήσεις
αρνητικά, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Συγκεκριμένα παρουσίασαν μείωση του
κύκλου εργασιών τους, την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις, δυσκολίες στη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στη κάλυψη του
λειτουργικού του κόστους. Πάντως οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις μόνο οριακά μείωσαν το
προσωπικό τους και μετέβαλαν προς το χειρότερο τη σχέση εργασίας.

The retail companies surveyed so far showed a more or less negative impact on their annual
turnover, their ability to respond to their economic obligations, their access to funding and
their cost of operation. However, retail companies proceeded, only to a small extent, to the
reduction of the number of employees and to modifications to the nature of working
relations.



Ειδικά: Covid-19 και λιανεμπόριο

In particular: Covid-19 and retail companies

Η πιο σημαντική αλλαγή που συνέβη στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας
ήταν η ανάπτυξη και η λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων και η σταδιακή
αύξηση των καταναλωτών που αγοράζουν διαδικτυακά. Η σχετική τάση παρουσιάζεται
ανοδική, τα ηλεκτρονικά καταστήματα αυξάνονται αλματωδώς καθώς και οι
καταναλωτές που τα χρησιμοποιούν για τις αγορές τους. Χωρίς αμφιβολία αποτελούν
ευκαιρία για ανάπτυξη του λιανεμπορίου.

The most important change that took place in the retail sector in Greece due to the
pandemic was the development and operation of e-stores and the gradual increase of
the number of customers shopping online. Further, it is expected that the number of e-
shops will continue to increase, a fact that is perceived as an opportunity for growth by a
number of retail businesses.
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Covid-19 impact on business

Όπως αναφέρει ο Καρλ Μπένεντικτ Φρέι, (Karl Benedikt Frey) οικονομολόγος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο πρόσφατο βιβλίο του The Technology Trap: Capital, Labour
and Power in the Age of Automation, επεισόδια γρήγορης τεχνολογικής αλλαγής είναι 
επεισόδια γρήγορης κοινωνικοικονομικής και πολιτικής αλλαγής. 

As Karl Benedikt Frey, a Swedish-German economist and economic historian, an Oxford 
Martin Citi Fellow at Oxford University, in 2019 book  “The Technology Trap: Capital, Labour
and Power in the Age of Automation”, events of abrupt technological change will inevitably 
trigger events of important socioeconomic and political change. 
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Στη πανδημία δόθηκε η ευκαιρία στις επιχειρήσεις ή καλύτερα αναγκάστηκαν συχνά βεβιασμένα χωρίς τον 
αναγκαίο χρόνο για προετοιμασία και προγραμματισμό να χρησιμοποιήσουν όλα τα τεχνολογικά μέσα της 
εποχής μας ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν.  Με το καταλάγιασμα των συνθηκών έκτακτης ανάγκης της 
πανδημίας είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν, και ήδη υπάρχουν και στην Ελλάδα, όχι μόνο σημαντικές νομοθετικές 
αλλαγές αλλά και άλλες σε άλλα επίπεδα. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν πολιτικές που θα 
βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρμόζονται και να δημιουργούν μια παραγωγική οικονομία για όλους.

During the pandemic, companies were compelled most of the time under pressure to use all technological 
possibilities offered in order to keep running.  As the pandemic vague subsides, there is no doubt that important 
legal, socioeconomic and political changes will forcefully come into existence. Therefore it is more than necessary 
to introduce policies which will help people adapt to the new conditions and create a productive economy for 
anybody.
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