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Άγ νωστη Έν νοια στην Ελλάδα η ισορροπία
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ο σημείο ισορροπίας μεταξύ καριέρας και προσωπικής ζωής αναζήτησαν οι αναλυτές του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco
Ελλάδος. Σε περίοδο κρίσης, που συνοδεύεται από πολλές ανατροπές σε όλα
τα επίπεδα της ζωής του ανθρώπινου
δυναμικού πραγματοποιήθηκε τριμηνιαία έρευνα στο πλαίσιο μίας σειράς
ενεργειών που στόχο έχουν να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε υποψηφίους του
Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού, ήταν βασισμένο σε αξιολόγηση
συγκεκριμένων παραδοχών με βάση την
προσωπική τους εμπειρία από την αγορά
εργασίας και άλλων που καταδεικνύουν
τη γνώμη τους για τη σημασία των πολιτικών work-life balance.

Στην έρευνα πήραν μέρος 400 άνδρες
και γυναίκες, ηλικίας 26 ετών και άνω,
σε αναλογία 70% άνδρες και 30% γυναίκες. Αναφορικά με την εκπαίδευση των
συμμετεχόντων στην έρευνα, η πλειοψηφία του δείγματος έχει ολοκληρώσει σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, το 40% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 22% απόφοιτοι
Α.Ε.Ι., το 22% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και
Κολεγίων και 1% κατέχουν Διδακτορικό. Το 55% των ερωτηθέντων βρίσκεται
ενεργά στην αγορά εργασίας για περισσότερα από 7 χρόνια.

Καριέρα και προσωπική ζωή
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%),
δεν έχει αξιοποιήσει ποτέ πολιτικές
work-life balance στην ελληνική αγο-

Πάνω από το 60% πιστεύει ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών “work-life balance”. Μοιρασμένο
εμφανίζεται το ποσοστό των υποψηφίων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με το κατά πόσο οι εργαζόμενοι
ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν πολιτικές “work-life balance”. Σε περιπτώσεις
που απαιτείται ευελιξία στην εργασία για
να αντεπεξέλθει κανείς σε προσωπικές
υποχρεώσεις, το 40% πιστεύει ότι είναι
ευκολότερο να επιλέξει να έρθει σε άτυπη συνεννόηση με τους συναδέλφους
του, ενώ το 36% καταφεύγει στη χρήση
επίσημων πολιτικών work-life balance
θεσπισμένων από τη διοίκηση της εταιρίας. Υψηλό ποσοστό (45%) των συμμετεχόντων δήλωσε πως θεωρεί ότι η
απόρριψη προαγωγής είναι πιθανό να
καταστρέψει την καριέρα ενός εργαζομένου. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις για
επιτυχία στον εργασιακό χώρο, το 56%
θεωρεί ότι οι υπερωρίες είναι απαραίτητες. Το 51% των υποψηφίων δεν πιστεύει
πως για να αποδώσει στην εργασία του
πρέπει να τη θέσει σε προτεραιότητα σε
σχέση με την προσωπική του ζωή. Το
36% έχει αντίθετη άποψη.
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ρά εργασίας. Από αυτούς, το 54% δεν
έκανε χρήση τέτοιων πολιτικών γιατί δεν
χρειάστηκε, ενώ στο 46% δεν δόθηκε η
δυνατότητα από την εταιρία όπου απασχολούνταν, παρόλο που υπήρξε σχετική ανάγκη. Με βάση τα στοιχεία που
προέκυψαν, μοιρασμένο εμφανίζεται το
δείγμα όσον αφορά τη γνώμη του για
την ισότιμη παροχή πολιτικών work-life
balance ανεξαρτήτως ιεραρχίας. Το 42%
των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η παροχή πολιτικών work-life balance είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιεραρχία, ενώ το
47% πιστεύει το αντίθετο. Μόνο το 50%
θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που εφαρμόζουν πολιτικές work-life balance έχουν
ισότιμη αντιμετώπιση τόσο από τους συναδέλφους τους, όσο και από τη διοίκηση της εταιρίας.
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Καριέρας και Προσωπικής Ζωής
Το 54% των ερωτώμενων δεν έκανε χρήση τέτοιων πολιτικών γιατί δεν χρειάστηκε, ενώ στο
46% δεν δόθηκε η δυνατότητα από την εταιρία
όπου απασχολούνταν

Εκπαίδευση και άδεια
Η έρευνα καταδεικνύει πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (75%) θεωρεί
σημαντικό έως πολύ σημαντικό να δικαιολογούνται άδειες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ το 63% των συμμετεχόντων θεωρεί από σχετικά έως πολύ
σημαντικό να μπορεί να έρθει σε ειδικό
διακανονισμό με την εταιρία όπου απασχολείται, ώστε, όταν είναι απαραίτητο,
να μπορεί να λάβει περισσότερες από
τις ημέρες κανονικής αδείας του ακόμα
και άνευ αποδοχών. Η άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών, ένα από τα θέματα
που απασχολεί ιδιαίτερα τις εργαζόμενες
γυναίκες, κρίνεται από σημαντική έως
πολύ σημαντική με ποσοστό 77%. Το
55% των συμμετεχόντων θεωρούν και
την αντίστοιχη επιπλέον άδεια άνευ αποδοχών εξίσου σημαντική. Το 67% κρίνει
σημαντικό έως πολύ σημαντικό το μειωμένο ωράριο μετά την επιστροφή από
άδεια μητρότητας. Αξίζει να σημειωθεί,
ότι 71% των συμμετεχόντων θεωρούν
από σημαντικό έως πολύ σημαντικό να
έχουν την επιλογή να εργάζονται εκτός
του πραγματικού χώρου εργασίας, αλλά
και να μπορούν να έχουν ευέλικτο ωράριο (ποσοστό 59%).
Η συντριπτική πλειοψηφία (98%), από
το δείγμα των συμμετεχόντων, θεωρεί
πολύ σημαντική την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους για
επαγγελματική ανέλιξη και συμμετοχή
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σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι συμμετέχοντες δείχνουν να μην θεωρούν
ιδιαίτερα σημαντικές παροχές όσες αφορούν σε γενικότερη βελτίωση του τρόπου ζωής τους, (για παράδειγμα εγγραφή σε γυμναστήριο κτλ), γεγονός που
αποδεικνύει πως οι Έλληνες εργαζόμενοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε ευκαιρίες και παροχές άμεσα συνδεδεμένες με την εργασία τους.

Εργασία στον κλάδο των
Νέων Τεχνολογιών, τάσεις
της εποχής
Αν και η οικονομική κρίση έχει πλήξει
το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ο
τομέας των νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος. Σύμφωνα με
τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά, εμπορικό
διευθυντή της Adecco Hellas, πρόκειται
για έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από
διαρκή εξελικτική πορεία. Οι συνεχείς
όμως αυτές εξελίξεις έχουν αναγάγει σε
αναγκαιότητα την απόκτηση συγκεκριμένης εξειδίκευσης, αλλά και διαρκούς
επιμόρφωσης και τακτικής κατάρτισης
για να μπορεί ο υποψήφιος του χώρου
αυτού να παρακολουθεί τις νέες τάσεις
και να προοδεύει. Ταυτόχρονα βέβαια
το ίδιο αυτό χαρακτηριστικό του κλάδου
θέτει τους υποψηφίους εκείνους που επιδιώκουν να παραμένουν ενημερωμένοι,
σε πλεονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, καθώς η ζήτηση των εξειδικευμένων προφίλ του τομέα των νέων τεχνο-

λογιών είναι συνεχής και αντιστέκεται
στη γενικότερη ύφεση της αγοράς.
Η αυξημένη σχετικά ζήτηση των προφίλ
αυτών έχει όπως είναι φυσικό διαμορφώσει και τα επίπεδα αποδοχών τους, τα
οποία βεβαίως εξαρτώνται άμεσα από
την ποσότητα και την ποιότητα, όχι μόνο
των θεωρητικών σπουδών των υποψηφίων, αλλά και της πρακτικής εμπειρίας τους. Στη σύγχρονη αγορά εργασίας
υπάρχει αυξημένη ζήτηση κυρίως των
εξής εξειδικευμένων προφίλ:
• Software engineers σε Java. Οι υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση και
με τουλάχιστον δύο έτη προϋπηρεσίας σε
αντίστοιχη θέση απολαμβάνουν σημαντικές αποδοχές.

• Web developers και web content
management specialists. Οι αποδοχές και σε αυτά τα προφίλ είναι αρκετά υψηλές για τους υποψηφίους με τουλάχιστον
δύο έτη προϋπηρεσίας.

• Senior database developers ή
administrators σε oracle. Όπως και
στην περίπτωση των web developers, για
τα senior αυτά προφίλ οι αποδοχές είναι
υψηλές.

• Help Desk Support Specialists/
Technicians. Ο συγκεκριμένος τίτλος
θέσης μπορεί να αφορά τόσο σε τηλεφωνική όσο και σε on site τεχνική υποστήριξη. Λόγω της λιγότερο εξειδικευμένης κατεύθυνσης αυτών των προφίλ οι αποδοχές
είναι πιο χαμηλές σε σύγκριση με τις προηγούμενες ειδικότητες.

Ο κλάδος των νέων τεχνολογιών παρά
τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες παραμένει πολλά υποσχόμενος για τους
υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν μέσα σε αυτόν. Με τη συνεχή
κατάρτιση και απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερης εξειδίκευσης, τα προφίλ αυτά
δύσκολα επηρεάζονται από τον γενικότερο περιορισμό θέσεων εργασίας και
άρα, μπορούμε να πούμε από την εμπειρία μας στην Adecco πως δεν πλήττονται
έντονα από τη γενικότερη ανεργία.
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