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rofessional opportunities they want. Tools such as
o conferencing reduce the need to travel, help to

av he need for a daily commute, and free up office
spac r staff whose jobs cannot be done remotely.

As the C -19 pandemic taught managers the world
over, rem orking is not just possible, but highly
effective w rganized well. Research shows that
employee pr ctivity is often higher and stress
levels lower. A anager looking to nurture
contented, prod tive employees, you will need to
understand the t kier aspects of remote working,
as well as the spe c needs of your staff. Importantly,
you and any of you mployees based in their own
living spaces mus rn how to strike a balance
that ensures workin rom home doesn’t feel like

 i ar guide for managers
working remotely, ma ging distributed colleagues,
coordinating hybrid te s, or transitioning to remote
work from a shared o e. Offering expert advice, tips,
and case studies, it wil elp you tackle the challengesnd case studies, it will help you tackle the challenges
and reap the benefits o emote working. You will learnnd reap the benefits of remote working. You will learn
how to set yourself an thers up for success, choosing
the right tools for onlin ollaboration, adopting virtual
etiquette, and developi he leadership skills you
need to get the best o f staff who don’t share a
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Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάζει ριζικά το εργασιακό τοπίο. 
Ενισχυμένες από τους βελτιωμένους τρόπους τηλεσύνδεσης και 
τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων, περισ-
σότερες εταιρείες από ποτέ προσφέρουν ευέλικτες εργασιακές 
συνθήκες, όπως για παράδειγμα συναπασχόληση, τηλεργασία και 
μερική απασχόληση. Όλα αυτά γεννούν νέες προκλήσεις για τους 
μάνατζερ. Μπορείς τώρα να ρίξεις τα δίχτυα σου, όσον αφορά τις 
προσλήψεις, σε όλο τον κόσμο, δίνοντας στους νεοπροσληφθέντες 
την ελευθερία να διαλέξουν πού θα ζήσουν, ενώ θα έχουν πρό-
σβαση στις επαγγελματικές ευκαιρίες που θέλουν. Εργαλεία όπως 
η τηλεδιάσκεψη μειώνουν τις ανάγκες για ταξίδια, συμβάλλουν 
στην αποφυγή της καθημερινής μετακίνησης προς τη δουλειά και 
ελευθερώνουν χώρο στα γραφεία για τους υπαλλήλους που δεν 
μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους απομακρυσμένα.

Όπως δίδαξε η πανδημία Covid-19 στους μάνατζερ σε όλο τον κό-
σμο, η τηλεργασία όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά είναι και ιδιαίτερα 
αποτελεσματική όταν είναι καλά οργανωμένη. Έρευνες δείχνουν ότι 
η παραγωγικότητα των υπαλλήλων είναι συχνά υψηλότερη και τα 
επίπεδα στρες χαμηλότερα. Ως μάνατζερ που θέλει να έχει ικανοποι-
ημένους, παραγωγικούς υπαλλήλους, θα χρειαστεί να κατανοήσεις 
τις πιο περίπλοκες όψεις της τηλεργασίας, καθώς και τις συγκεκρι-
μένες ανάγκες του προσωπικού σου. Το πιο σημαντικό είναι ότι εσύ 
και όποιοι υπάλληλοί σου εργάζονται στους δικούς τους προσωπι-
κούς χώρους πρέπει να βρείτε την κατάλληλη ισορροπία ώστε, όταν 
δουλεύετε από το σπίτι, να μη νιώθετε ότι ζείτε στο γραφείο. 

Το βιβλίο ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ είναι ένας οδηγός για μάνατζερ που 
τηλεργάζονται, διοικούν διασκορπισμένους συναδέλφους, συντο-
νίζουν υβριδικές ομάδες ή είναι σε φάση αλλαγής από φυσική 
παρουσία σε γραφείο σε τηλεργασία. Γεμάτο συμβουλές από ειδι-
κούς και περιπτωσιολογικές μελέτες, θα σε βοηθήσει να αντιμε-
τωπίσεις τις προκλήσεις και να απολαύσεις τα οφέλη της τηλεργα-
σίας. Θα μάθεις πώς να κατευθύνεις τον εαυτό σου και άλλους 
στην επιτυχία, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία για διαδικτυα-
κή συνεργασία, υιοθετώντας εικονικά πρότυπα συμπεριφοράς και 
αναπτύσσοντας τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζεσαι για να εκ-
μαιεύσεις το καλύτερο από το προσωπικό σου που δε μοιράζεται 
τον ίδιο εργασιακό χώρο.
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Αναθεωρώντας τη δουλειά 
στο γραφείο 
Σε ολόκληρο τον κόσμο οι μάνατζερ υιοθετούν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σχετικά με τον 
τρόπο και τον χώρο όπου δουλεύει το προσωπικό τους. Οι τεχνολογικές εξελίξεις διευκο-
λύνουν την αποτελεσματική συνεργασία εξ αποστάσεως και πολλοί ηγέτες βλέπουν τα 
πλεονεκτήματα του να έχουν αφοσιωμένους και πιο χαρούμενους υπαλλήλους. Τελικά, 
χρειάζεται να υπάρχουν κοινά γραφεία; 

των υπαλλήλων δουλεύει εκτός 
του κυρίως γραφείου του τουλάχι-
στον δυόμισι μέρες την εβδομάδα

To 50%
Προσωπικές συνδέσεις
Η καλύτερη τεχνολογία όσον αφορά τις συ-
ναντήσεις σού επιτρέπει να παραμένεις σε 
επαφή «πρόσωπο με πρόσωπο» με τους 
συναδέλφους σου. Η τηλεργα-
σία δε χρειάζεται να είναι απρό-
σωπη.

Παγκόσμια ταλέντα
Η τηλεργασία σού δίνει την ευκαιρία να 
προσλάβεις ταλέντα οπουδήποτε στον κό-
σμο, ανεξαρτήτως απόστασης από τα κε-
ντρικά γραφεία, και να φτιάξεις μια πα-
γκόσμια ομάδα.

Ψηφιακά εργαλεία
Η αποθήκευση στο cloud και το συλλογικό λο-
γισμικό σημαίνει ότι εσύ και οι υπάλληλοί σου 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεστε 
και να εργάζεστε ως ομάδα όπου κι αν βρίσκε-
στε.

«Έξυπνες» επικοινωνίες
Ως μάνατζερ έχεις πολλούς τρόπους να επι-
κοινωνήσεις με το προσωπικό σου εξ απο-
στάσεως και να συνεργαστούν όλοι μαζί. 
Μεταξύ αυτών, εφαρμογές μηνυμάτων, 
emails, βιντεοκλήσεις και intranet.

Αυξάνοντας την παραγωγικότητα
Ακόμη και πριν από την πανδημία Covid-19 πολ-
λές επιχειρήσεις είχαν υιοθετήσει τα οφέλη της 
τηλεργασίας, όπου ήταν δυνατό. Η τηλεργασία 
ελευθερώνει χώρο στα γραφεία και δίνει χρόνο 
στο προσωπικό να επικεντρωθεί στα καθήκοντά 
του με λιγότερους περισπασμούς. Επίσης, τους 
γλιτώνει από τον χρόνο μετακίνησης προς και από 
τη δουλειά, βοηθώντας τους να επιτύχουν μια 
υγιέστερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προ-
σωπικής ζωής. Όποιοι εργοδότες παραμένουν 
δύσπιστοι σχετικά με τη μακροχρόνια τηλεργασία 
των υπαλλήλων τους θα πρέπει να σημειώσουν 
ότι το 2019 το 85% των επιχειρήσεων ανέφερε αυ-
ξήσεις στην παραγωγικότητα μετά την υιοθέτηση 
της ευέλικτης εργασίας. Έτσι, λοιπόν, μπορεί κάλ-
λιστα κάποιος να ισχυριστεί ότι ο παραδοσιακός 
κοινός εργασιακός χώρος δε χρειάζεται πια σε 
κάποιους τομείς. Αλλά είτε στο σπίτι είτε σε κά-

ποιον κοινό χώρο ή στα γραφεία της εταιρείας ή 
σε έναν συνδυασμό των παραπάνω, το προσωπι-
κό χρειάζεται έναν κατάλληλο χώρο με την κα-
τάλληλη τεχνολογία, ώστε να λειτουργήσει.

Περιπτωσιολογία

Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ VIRAL
Ο καθηγητής Ρόμπερτ Κέλι και η οικογένειά 
του έκαναν αίσθηση στο ίντερνετ το 2017, όταν 
τα παιδιά του εισέβαλαν στο δωμάτιο σε μια 
ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη. Φορώντας 
σακάκι και γραβάτα στο γραφείο στο σπίτι του 
στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο πολιτικός 
αναλυτής έδειχνε καταντροπιασμένος. Όμως 
στη συνέχεια έδωσε μια ευχάριστη συνέντευ-
ξη μαζί με την οικογένειά του σχετικά με τις 
ευκολίες της τηλεργασίας. Στην πανδημία του 

2020 οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ερ-
γαζόμενοι στην προσπάθειά τους να εξισορ-
ροπήσουν επαγγελματική και προσωπική 
ζωή κατέληξαν σε αρκετές παρόμοιες συνε-
ντεύξεις. Τέτοια περιστατικά τονίζουν τις 
απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
εργαζόμενοι, οι οποίες μπορούν να διαταρά-
ξουν την τηλεργασία και τη διατήρηση του 
παραδοσιακού ωραρίου 9 με 5. 
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