
Το Covid 

σκότωσε το 
συμβατικό 

γραφείο 

Κορίνα Σαΐας 

 COO, ViOS Coworking  



1. Υβριδικό Μοντέλο   

Source: https://findstack.com/remote-work-statistics/, https://www.investopedia.com/ 

74% των εργαζομένων αναφέρει 
ότι η επιλογή της εξ’ 

αποστάσεως εργασίας τους 
δίνει κίνητρο για να 

παραμείνουν σε μια εταιρία.  

Οι εταιρείες που υιοθετούν 
έναν υβριδικό τρόπο εργασίας 

εξοικονομούν περίπου 11.000 $ 
ετησίως / εργαζόμενο που 
εργάζεται εξ αποστάσεως 

τουλάχιστον τον μισό χρόνο 
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2. Συνεργατικότητα 

Λιγότεροι σταθμοί εργασίας περισσότερο 
χώροι συνεργατικότητας 
 

- Σχετικά με το μέλλον του χώρου των 
γραφείων, ο David Smith, επικεφαλής της 
έρευνας για τους εργαζόμενους στην 
Cushman & Wakefield, δήλωσε: 
 

«Αντί να έχουμε μόνο έναν χώρο 
γραφείου, θα έχουμε ένα οικοσύστημα 
εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι 
μπορεί να μην πηγαίνουν καθημερινά σε 
ένα κεντρικό γραφείο, αλλά αντ’ αυτού 
να πηγαίνουν εκεί μόνο όταν αυτό θα 
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους, 
την ανάπτυξη τους, τη συνεργασία, 
καθώς και την καθοδήγηση». 

 



Η ιεραρχία δεν είναι πλέον 
καθοριστικός παράγοντας στο 

σχεδιασμό του χώρου εργασίας. Οι 
εταιρείες που στοχεύουν στο 

μέλλον προχωρούν περαιτέρω αυτή 
την ιδέα ομαδοποιώντας τους 

εργαζόμενους σε ζώνες / 
“γειτονιές».  

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν 
ζώνες που θα είναι οι χώροι ΜΑΣ 

και όχι ο χώρος ΜΟΥ 
δημιουργώντας μια αίσθηση ότι 

ανήκεις σε μια ομάδα.  



3. Δορυφορικά γραφεία 

Πρόκειται για υποκαταστήματα 
γραφείων που ανοίγουν χωριστά 
από τα κεντρικά γραφεία μιας 
εταιρείας και ποικίλλουν ως προς 
την τοποθεσία και το μέγεθος.  
• Επέκταση σε νέες περιοχές και 

αγορές 

• Πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό 
ταλέντων 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των 
τοπικών οικονομιών  
 

 



4. Ευελιξία στο Εργασιακό Χώρο 

Πηγή: Cushman and Wakefield 



5. Ευελιξία και στη Θέση Εργασίας  

Καταργείται ο παραδοσιακός 
προσωπικός χώρο εργασίας και 
αντ' αυτού οι  υπάλληλοι 
μπορούν να διαλέξουν να 
κάθονται σε διαφορετική θέση  
κάθε μέρα.  



Οι χώροι εργασίας πρέπει να εινα ευέλικτοι  



5. Activity-Based Design 

Χώροι διαμορφωμένοι να υποστηρίζουν την εκάστοτε 
δραστηριότητα και ψυχική κατάσταση των εργαζομένων: 
 

 χώροι κοινωνικοποίησης = lounge, καφετέρια, κήπος, 
βεράντες 

 αίθουσα συγκέντρωσης = quite room στον 8ο όροφο 
με θέα το Λυκαβηττό 

 δωμάτιο χαλάρωσης = χώρος μασάζ, δωμάτιο 
διαλογισμού, ντους  

 χώρος εκτόνωσης = γυμναστήριο 

 σημείο συνεργασίας = αίθουσες σεμιναρίων και 
συναντήσεων, κήπος, μπαλκόνια  

 χώροι σύνδεσης με τη φύση = κήπος, ταράτσα και 
μπαλκόνια 

 χώροι απομόνωσης = phone booths, ιδιωτικά γραφεία 

 χώρος δημιουργικότητας = podcast / video recording 

room, κήπος, lounge  

 



 Γραφεία ViOS Coworking  
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6. Κοινότητες 
Live -Work - Play 

 

Οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι θα προτιμήσουν να 
ζήσουν κοντά στις δουλειές τους σε οικονομικά προσιτά σπίτια και στη 
συνέχεια να έχουν άμεση πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  
 

 15 Minutes Cities:  πρόσβαση μέσα σε 15’ λεπτά με τα πόδια ή το 
ποδήλατο στις δουλειές, στα σχολεία, ιατρούς και εστιατόρια  



7. Ανάπτυξη της 
Τεχνολογίας  

•  «Έξυπνα» κτίρια 

• Ενίσχυση της συνεργατικότητα  

• Διευκόλυνση της εξ’αποστάσεως εργασίας 

• Αύξηση της Αποδοτικότητας  
• Ανέπαφα συστήματα  
• Ενίσχυση της Ασφάλειας  

 



8. Επιλογή 

Εγκαταστάσεων 

• Location  

• Agility  

• ES(Η)G 

Locatio Location Location  



9. Υγειά και Ευεξία  

Η υγεία και η ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού 
γίνεται προτεραιότητα, συνεπώς και ο εργασιακός 
χώρος προσαρμόζεται ανάλογα. 

 

 Ισχυρά μέτρα κατά το Covid  

 Χώροι διαλογισμού, power naps, συγκέντρωσης, 
άθλησης 

 Εργονομικά έπιπλα 

 Χρώματα που θυμίζουν τη φύση 

 Υλικά μη πορώδη και μη τοξικά  
 Ηχομονωτικά υλικά  
 Φυσικός Φως 

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανά γραφείο 

 Βιοφιλικές ζώνες (εσωτερικοί κήποι, φυτά κτλ) 

 Έκπτωση σε συμβόλαιο υγείας με την Interasco 



10. Προσέλκυση 
Εργαζομένων  
όχι Εταιρειών 

Πολλές κυβερνήσεις θα δημιουργήσουν 
φορολογικά και άλλα κίνητρα σε ατομικό και όχι 
εταιρικό επίπεδο πλέον, ώστε να προσελκύουν 

τα ταλέντα να μετοικήσουν στη χώρα τους. 
 

     Ψηφιακοί Νομάδες: εάν 100.000 ψηφιακοί 
νομάδες παραμείνουν στη χώρα για 6 μήνες τον 
χρόνο, τότε η οικονομία θα είναι πλουσιότερη 
κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ 

- Άμεσο αντίκτυπο στους ανάλογους χώρους 
εργασίας που θα δημιουργηθούν για να 

καλύψουν αυτές τις θέσεις 



The office is not Dead,  
the conventional Modus 
Operandi is dying   

• www.vios.gr 

• cs@vios.gr 

http://www.vios.gr/
mailto:cs@vios,.gr

