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Νοέμβριος 2021 
 

Εισαγωγή 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών 

της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, με σκοπό την διεξαγωγή έρευνας 

για την συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν την τηλεργασία στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα, επικεντρώνεται στην ανάλυση και 

αξιολόγηση της εφαρμογής της τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα την περίοδο 2020-

2021. Η τηλεργασία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση της πανδημίας COVID-

19, αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο τρόπο εργασίας στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και 

πλέον θεωρείται ένα από τα βασικά στοιχεία της εργασίας όπως θα διαμορφωθεί στο 

μέλλον. 

Οι στόχοι της έρευνας που διενεργείται μέσω του ερωτηματολογίου, είναι: 

• Κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της τηλεργασίας στις δημόσιες οργανώσεις 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης το 2020 και 2021, 

• Συγκέντρωση στοιχείων για τις προκλήσεις και αξιολόγηση των εμποδίων που 

προέκυψαν στην εφαρμογή της τηλεργασίας, 

• Μέτρηση των αποτελεσμάτων της τηλεργασίας στην απόδοση των δημοσίων 

οργανώσεων και των επιπτώσεων στην παραγωγικότητα του προσωπικού, 

• Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τις αντιλήψεις των δημοσίων 

οργανώσεων για την τηλεργασία ως μελλοντικός τρόπος εργασίας. 

Μέσα από την συλλογή των δεδομένων του ερωτηματολογίου, η υπηρεσία μας θα 

αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα ενισχύει την συμμετοχή των στελεχών της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης στην διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας καθώς ενθαρρύνει την 

διαμοίραση πληροφοριών και καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν στις δημόσιες 

οργανώσεις. Μέσα από την έρευνα, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ενθαρρύνονται 

να συμμετέχουν ενεργά και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στις δημόσιες οργανώσεις και στην έρευνα συμμετέχει 

ένας εκπρόσωπος του δικτύου καινοτομίας δημοσίου τομέα, από κάθε μια δημόσια 

οργάνωση. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 

καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr σε ειδικό σύνδεσμο ο οποίος θα 

παραμείνει ενεργός για τον σκοπό της έρευνας. 

Σημειώνεται, ότι το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση από το 
Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, για τους συγκεκριμένους στόχους της 
έρευνας. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά κάθε φορά που 
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς και να ενημερώνεται η υπηρεσία μας. 

http://www.innovation.gov.gr/


4 
 

 

 

 
 

 

Περιεχόμενα 
Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα ...................................................................................................... 5 

Ενότητα Β: Εφαρμογή τηλεργασίας ......................................................................................... 6 

Ενότητα Γ: Αποτελέσματα από την εφαρμογή της τηλεργασίας .............................................. 9 

Ενότητα Δ: Μάθησηαπό την εφαρμογή της τηλεργασίας ...................................................... 11 

Ενότητα Ε: Γνώση για μελλοντική εφαρμογή ......................................................................... 13 

Ενότητα ΣΤ: Καινοτομία και τηλεργασία ................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, 
Γενική Δ/νση Δημόσιων Οργανώσεων, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, 
Νοέμβριος 2021. 
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση και χρήση της παρούσας φόρμας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 
και έγκριση του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών 



5 
 

 

 

Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα 
Στην Ενότητα Α, αποτυπώνονται τα στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην έρευνα  

προκειμένου στην ανάλυση των δεδομένων να γίνει τμηματοποίηση και να δημιουργηθεί το προφίλ 

των δημοσίων οργανώσεων που εφάρμοσαν την τηλεργασία.  

Ερωτήματα Είδος 
απάντησης 

Απάντηση 

Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Καταχώριση υπηρεσιακού email  

Α.1 Δήλωση υποβολής Πεδίο 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

• Η υποβολή του ερωτηματολογίου 
γίνεται από τον εκπρόσωπο του 
φορέα στο δίκτυο καινοτομίας 
δημοσίου τομέα. Οδηγίες εγγραφής 
στο δίκτυο καινοτομίας 
https://innovation.gov.gr/innovation-
community/  

Α.2 Αποδοχή όρων χρήσης και 
πολιτική ασφαλείας απορρήτου 
του 
https://innovation.gov.gr/terms- 
securitypolicy/ 

Πεδίο 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

• Συμφωνώ με τους όρους χρήσης και 
την πολιτική ασφαλείας απορρήτου. 

Α.3 Τίτλος φορέα Κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Καταχώριση τίτλου φορέα. π.χ Δήμος 
…… 

Α.4 Τύπος φορέα Πεδίο μονής 
επιλογής-
υποχρεωτικό 

 Υπουργείο 

 Ανεξάρτητη Αρχή 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

 Περιφέρεια 

 Δήμος 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

Α.5 Μέγεθος φορέα Πεδίο μονής 
επιλογής-
υποχρεωτικό 

 0-50 υπάλληλοι 

 51-100 υπάλληλοι 

 101-150 υπάλληλοι 

 151-250 υπάλληλοι 

 251-500 υπάλληλοι 

 501 και άνω υπάλληλοι 

Α.6. Υπεύθυνος απαντήσεων 
ερωτηματολογίου – Ιδιότητα 

Κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Καταχώριση ονόματος, επωνύμου 
και ιδιότητας υπευθύνου για το 
ερωτηματολόγιο. 

https://innovation.gov.gr/innovation-community/
https://innovation.gov.gr/innovation-community/
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Α.7.Τηλέφωνο επικοινωνίας Αριθμός - 
υποχρεωτικό 

Καταχώριση τηλεφώνου επικοινωνίας 
υπεύθυνου για το ερωτηματολόγιο. 

Α.8. Ο φορέας είναι μέλος του 
δικτύου καινοτομίας  

Ναι/Όχι - 
υποχρεωτικό 

 Ναι 

 Όχι 

Α.9. Περιφέρεια στην οποία 
βρίσκεται η έδρα του φορέα 

Πεδίο 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
 Αττική 
 Βόρειο Αιγαίο 
 Δυτική Ελλάδα 
 Δυτική Μακεδονία 
 'Ήπειρος 
 Θεσσαλία 
 Ιόνιοι Νήσοι 
 Κεντρική Μακεδονία 
 Κρήτη 
 Νότιο Αιγαίο 
 Πελοπόννησος 
 Στερεά Ελλάδα 

 

 

Ενότητα Β: Εφαρμογή τηλεργασίας  
Στην ενότητα Β, η έρευνα επικεντρώνεται στην αναζήτηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο 
και το πεδίο εφαρμογής της τηλεργασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση την περίοδο 2020-2021. 
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις απαιτούν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αντληθούν και να δοθούν 
σε συνεργασία με την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του φορέα σας.  

Ερωτήματα Είδος 
απάντησης 

Απάντηση 

Β.1 Η οργάνωση σας 
εφάρμοσε την τηλεργασία τα 
έτη 2021-2022; 

Πεδίο μονής 
επιλογής – 
υποχρεωτικό.  

 Ναι, 

 Όχι 

Β.2. Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν 
εφάρμοσε η οργάνωσή σας 
την προβλεπόμενη από τις 
εγκυκλίους τηλεργασία;  

Εάν όχι Β.1 
Πεδίο μονής 
επιλογής-
υποχρεωτικό 
Στην συνέχεια, 
οι χρήστες  
απαντούν μόνο 
τις ενότητες Ε 
και ΣΤ 

 Η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει 

την εξ’ αποστάσεως άσκηση των 

καθηκόντων, 

 Υπάρχουν νομοθετικοί ή άλλοι 

διοικητικοί περιορισμοί που δεν 

επιτρέπουν την τηλεργασία, 

 Δεν ήταν εφικτή η οργάνωση της 

εξ’ αποστάσεως εργασίας λόγω 

περιορισμών σε υποδομές (π.χ. 

έλλειψη υπολογιστών, λογισμικού 

απομακρυσμένης πρόσβασης σε 

αρχεία της οργάνωσης, έλλειψη 
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ηλεκτρονικών εργαλείων 

επικοινωνίας κτλ), 

 Δεν διαθέτει η οργάνωση την 

κατάλληλη κουλτούρα και γνώση 

για την υποστήριξη της εξ’ 

αποστάσεως εργασίας, 

 Άλλο,  αποτυπώστε ……………. 

Β.3. Για την οργάνωση, 
διοίκηση και εφαρμογή της 
τηλεργασίας στην οργάνωσή 
σας δόθηκαν στο προσωπικό 
ειδικές οδηγίες  πέρα από 
αυτές που δόθηκαν από τη 
Γενική Γραμματεία 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ναι, 

 Όχι 
 

Β.4.Παρακαλούμε περιγράψτε 
με λίγα λόγια την εφαρμογή 
της τηλεργασίας στην 
οργάνωσή σας. 

Κείμενο-
υποχρεωτικό 

Κείμενο σε 100 λέξεις. Συνοπτική 
περιγραφή η οποία περιλαμβάνει: 

1. Τον σχεδιασμό της τηλεργασίας, 
2. Ποιες κατηγορίες στελεχών 

συμμετείχαν, 
3. Σε ποιες λειτουργίες της 

οργάνωσης εφαρμόστηκε, 
4. Τον τρόπο εφαρμογής του 

μοντέλου τηλεργασίας, 
5. Την διαδικασία ανάθεσης και 

παρακολούθησης των εργασιών 
κλπ. 

Β.5. Για το προσωπικό που 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα 
τηλεργασίας παρακαλούμε 
επιλέξτε, ποιο από τα 
παρακάτω μοντέλα επιλέξατε 
για την εφαρμογή της 
τηλεργασίας σε εβδομαδιαία 
βάση. 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Πενθήμερη τηλεργασία δλδ 
τηλεργασία κάθε υπαλλήλου που 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
τηλεργασίας για όλη την 
εβδομάδα, 

 Υβριδική μορφή τηλεργασίας, δλδ 
εφαρμογή τηλεργασίας για κάθε 
υπάλληλο που εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα τηλεργασίας, για 
ορισμένες ημέρες της εβδομάδας  
και τις υπόλοιπες ημέρες 
προβλέφθηκε φυσική παρουσία, 

 Δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο 
μοντέλο τηλεργασίας, 

 Άλλο, αποτυπώστε……………… 
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Β.6. Στην οργάνωσή σας, η 
τηλεργασία εφαρμόστηκε ως 
ποσοστό (όχι αριθμητικά): 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Περισσότερο σε γυναίκες 
υπαλλήλους, 

 Περισσότερο σε άνδρες 
υπαλλήλους, 

 Εφαρμόστηκε το ίδιο.  

Β.7. Στην οργάνωσή σας, η 
τηλεργασία εφαρμόστηκε ως 
ποσοστό (όχι αριθμητικά) 
περισσότερο: 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Σε υπαλλήλους  με ηλικία 18-24, 

 Σε υπαλλήλους με ηλικία 25-34, 

 Σε υπαλλήλους με ηλικία 35-44, 

 Σε υπαλλήλους με ηλικία 45-54, 

 Σε υπαλλήλους με ηλικία 55-60 

 Σε υπαλλήλους με ηλικία 61+ 
 

Β.8. Στην οργάνωσή σας, η 
τηλεργασία εφαρμόστηκε ως 
ποσοστό (όχι αριθμητικά): 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Περισσότερο σε υπαλλήλους, 

 Περισσότερο σε προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων, 

 Εφαρμόστηκε το ίδιο. 

Β.9. Σε ποιες λειτουργίες της 
οργάνωσής σας εφαρμόστηκε 
περισσότερο η τηλεργασία με 
βάση το ποσοστό υπαλλήλων 
σε τηλεργασία ανά 
λειτουργία; 

Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Κυρίως στις υποστηρικτικές 
λειτουργίες της οργάνωσης π.χ. 
οικονομικές, διοικητικές 
υπηρεσίες, πληροφορική κλπ.  

 Κυρίως στις επιχειρησιακές 
υπηρεσίες δλδ οργανωτικές 
μονάδες οι οποίες σχεδιάζουν 
και υλοποιούν την αποστολή της 
οργάνωσης,  

 Στο σύνολο της οργάνωσης, 

 Άλλο, αποτυπώστε …………. 

Β.10. Ποια από τις 
παρακάτω τεχνολογικές 
δυνατότητες ανέπτυξε ή 
αξιοποίησε η οργάνωσή 
σας για την εφαρμογή της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Απομακρυσμένη σύνδεση μέσω 
VPN των υπαλλήλων στον 
προσωπικό τους υπολογιστή, 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα ή 
εφαρμογή (web application) που 
είχε ή ανέπτυξε η οργάνωση για 
την απομακρυσμένη πρόσβαση, 
επικοινωνία και την διαχείριση 
των εργασιών, 

 Αξιοποίηση συνεργατικών 
εργαλείων επικοινωνίας και 
διαχείρισης εργασιών που 
υπάρχουν στο cloud, 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για 
ανταλλαγή εγγράφων και 
επικοινωνία, 

 Άλλο, αποτυπώστε………….. 
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Β.10.1. Παρακαλούμε 
περιγράψτε τον τρόπο 
εφαρμογής της τεχνολογικής 
υποδομής που 
χρησιμοποιήσατε στο Β7.  

 Κείμενο 
υποχρεωτικό 

 Έως 100 λέξεις. Περιγράφεται η 
εφαρμογή της τεχνολογικής υποδομής 
με βάση την επιλογή που έχει γίνει στο 
Β.7. 

Β.11. Ποια από τις 
παρακάτω διοικητικές 
πρακτικές ανέπτυξε η 
οργάνωσή σας για την 
εφαρμογή της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο μονής 
πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ενθάρρυνση ατομικής 
πρωτοβουλίας και παρακολούθηση 
αποτελεσμάτων, 

 Υιοθέτηση ενός νέου τρόπου 
οργάνωσης και διοίκησης της 
εργασίας του προσωπικού (π.χ. 
εργασία βάση αποτελεσμάτων, 
μηνιαίες αναφορές), 

 Ανάπτυξη νέων μεθόδων ομαδικής 
συνεργασίας, επικοινωνίας και 
ανατροφοδότησης ( εργασία σε 
ομάδες κλπ.) 

 Δεν υπήρξε κάποια νέα διοικητική 
πρακτική, 

 Άλλο, αποτυπώστε………………. 

Β.11.1. Παρακαλούμε 
περιγράψτε τον τρόπο 
εφαρμογής της διοικητικής 
πρακτικής που 
χρησιμοποιήσατε στο Β.8. 

 Κείμενο 
υποχρεωτικό 

 Έως 100 λέξεις. Περιγράφεται η επιλογή 
που έχει γίνει στο Β.8. 

 

 

Ενότητα Γ: Αποτελέσματα από την εφαρμογή της τηλεργασίας 
Στην ενότητα Γ, η έρευνα στοχεύει στην αναζήτηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της 

τηλεργασίας. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται, στην άντληση πληροφοριών για την ανάπτυξη 

εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της τηλεργασίας από τις δημόσιες οργανώσεις και 

εάν με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει η τηλεργασία συνεισέφερε θετικά ή αρνητικά στην 

απόδοση των δημοσίων οργανώσεων.  

Ερωτήματα Είδος 
απάντησης 

Απάντηση 

Γ.1. Ανέπτυξε η οργάνωσή σας 
ειδική διαδικασία και  
σχετικούς δείκτες μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας της 

Πεδίο μονής 

επιλογής-

υποχρεωτικό 

 Ναι 

 ‘Όχι 
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τηλεργασίας ως νέου τρόπου 
εργασίας; 

Γ.2. Παρακαλούμε περιγράψτε 
μας πως μετρήσατε την 
αποτελεσματικότητα της 
εργασίας. 

Εάν Γ.1. ναι. 

Κείμενο- 

υποχρεωτικό 

 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας και 

των  δεικτών που αναπτύχθηκαν για την 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 

τηλεργασίας. 

Γ.3 Κατά την εφαρμογή της 
τηλεργασίας, 
παρατηρήσατε:  

Πεδίο μονής 
πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Αύξηση των ωρών εργασίας, 
πέραν του ωραρίου, του 
προσωπικού σε τηλεργασία, σε 
σχέση με την προηγούμενη 
κατάσταση, 

 Μείωση των ωρών εργασίας του 
προσωπικού σε τηλεργασία, σε 
σχέση με την προηγούμενη 
κατάσταση, 

 Ούτε αύξηση, ούτε μείωση των 
ωρών εργασίας του προσωπικού 
σε τηλεργασία σε σχέση με την 
προηγούμενη κατάσταση. 

Γ.4. Γενικά, πώς αξιολογείτε 
την απόδοση της οργάνωσής 
σας κατά την εφαρμογή της 
τηλεργασίας την περίοδο 
της πανδημίας COVID-19, σε 
σχέση με την προηγούμενη 
κατάσταση; 

Πεδίο μονής 

επιλογής - 

υποχρεωτικό 

 Η απόδοση και τα αποτελέσματα 

της οργάνωσης μειώθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό, 

 Η απόδοση και τα αποτελέσματα 

της οργάνωσης μειώθηκαν αλλά 

οριακά,  

 Η απόδοση και τα αποτελέσματα 

της οργάνωσης παρέμειναν ίδια, 

 Η απόδοση και τα αποτελέσματα 

της οργάνωσης βελτιώθηκαν 

οριακά, 

 Η απόδοση και τα αποτελέσματα 

της οργάνωσης βελτιώθηκαν 

σημαντικά. 

Γ.5 Γενικά, πώς αξιολογείτε 
την παραγωγικότητα των 
υπαλλήλων της οργάνωσής 
σας κατά το διάστημα της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την 

εργασία με φυσική παρουσία, 

 Λίγο χαμηλότερη σε σχέση με την 

εργασία με φυσική παρουσία, 

 Ίδια σε σχέση με την εργασία με 

φυσική παρουσία, 
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 Λίγο υψηλότερη σε σχέση με την 

εργασία με φυσική παρουσία, 

 Πολύ υψηλότερη σε σχέση με την 

εργασία με φυσική παρουσία. 

 

 

 

Ενότητα Δ: Μάθηση από την εφαρμογή της τηλεργασίας 
Στην ενότητα Δ, η έρευνα στοχεύει στην αναζήτηση πληροφοριών για την μάθηση που αναπτύχθηκε 

από την εφαρμογή της τηλεργασίας. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στις ευκαιρίες που 

αναδείχθηκαν και στα πιθανά προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την τηλεργασία. Επίσης 

ερευνάται ο τρόπος που διαχειρίστηκαν την μάθηση οι δημόσιες οργανώσεις, εάν δηλαδή έγιναν 

ενέργειες ανατροφοδότησης για προβλήματα ή την ικανοποίηση των εργαζομένων, προκειμένου 

να ληφθούν αποφάσεις βελτίωσης της εφαρμογής της τηλεργασίας.  

Ερωτήματα Είδος 
απάντησης 

Απάντηση 

Δ.1. Υπήρξαν προβλήματα από 
την εφαρμογή της τηλεργασίας 
στην οργάνωσή σας;  

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ναι, 

 Όχι 

Δ.2. Ποια από τα παρακάτω 
προβλήματα αντιμετώπισε η 
οργάνωσή σας στην εφαρμογή 
της τηλεργασίας; 

Εάν Δ.1. ναι. 
Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Έλλειψη διαθέσιμου εξοπλισμού 

(Η/Υ, λογισμικού, κτλ) για την 

εκτέλεση των εργασιών, 

 Προβλήματα σχετικά με την 

ασφάλεια δεδομένων, 

 Έλλειψη γνώσης για την διοίκηση 

της εφαρμογής της τηλεργασίας,  

 Δυσκολία διαχείρισης όσον αφορά 

την ομαδική εργασία, την 

επικοινωνία και τον συντονισμό 

των υπαλλήλων,  

 Δυσκολία όσον αφορά τον έλεγχο 

της τήρησης του προγράμματος 

εργασίας και της αξιολόγησης του 

έργου των υπαλλήλων, 

 Οι υπάλληλοι είχαν προβλήματα 

περισπασμού και διακοπών κατά 

την διάρκεια της εργασίας, 

 Οι υπάλληλοι είχαν προβλήματα 

πρόσβασης σε απαραίτητα 

στοιχεία και πληροφορίες για την 

εκτέλεση των εργασιών τους, 
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 Οι υπάλληλοι αντιμετώπισαν 

προβλήματα ψυχολογικής φύσης 

λόγω περιορισμού στην 

κοινωνικοποίηση την περίοδο της 

πανδημίας Covid-19, 

 Άλλο, αποτυπώστε ………………… 

Δ.3. Πώς αξιολογείτε τις 
ικανότητες και δεξιότητες του 
προσωπικού της οργάνωσής σας, 
κατά την εφαρμογή της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Μη επαρκείς δεξιότητες 

 Περιορισμένες δεξιότητες 

 Καλές δεξιότητες 

 Πολύ καλές δεξιότητες 

 Εξαιρετικές δεξιότητες 

 

Δ.4. Πώς αξιολογείτε τις 
ικανότητες και δεξιότητες της 
διοικητικής ιεραρχίας να 
οργανώσει και να διοικήσει την 
τηλεργασία; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Μη επαρκείς δεξιότητες 

 Επαρκείς δεξιότητες 

 Καλές δεξιότητες 

 Πολύ καλές δεξιότητες 

 Εξαιρετικές δεξιότητες 

Δ.5. Ποια στελέχη στην οργάνωσή 
σας θεωρείτε ότι ανταποκρίθηκαν 
καλύτερα στην τηλεργασία;  

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Υπάλληλοι συγκεκριμένων 
μονάδων, 

 Προϊστάμενοι τμήματος και 
δ/νσης σε συγκεκριμένες 
μονάδες, 

 Υπάλληλοι όλης της οργάνωσης, 

 Προϊστάμενοι τμήματος και 
δ/νσης όλης της οργάνωσης. 

Δ.6. Ανέπτυξε η οργάνωσή σας 
κάποια πρωτοβουλία για την 
βελτίωση των δεξιοτήτων των 
υπαλλήλων ή της διοικητικής 
ιεραρχίας προκειμένου να 
ανταποκριθούν στον νέο τρόπο 
εργασίας; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ναι 

 Όχι 

Δ.7.  Παρακαλούμε περιγράψτε 
μας την πρωτοβουλία βελτίωσης 
και τις δεξιότητες που 
αναπτύχθηκαν. 

Εάν Δ.6. ναι . 
Κείμενο- 
υποχρεωτικό 

Έως 100 λέξεις. 

Δ.8. Πραγματοποίησε η οργάνωσή 
σας κάποια έρευνα για την 
τηλεργασία και την ικανοποίηση 
των υπαλλήλων της; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ναι,  

 Όχι 
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Δ.9. Γενικά, ποια είναι η άποψη 
των υπαλλήλων της οργάνωσής 
σας από την εφαρμογή της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Πολύ αρνητική 

 Μάλλον αρνητική 

 Ούτε αρνητική ούτε θετική 

 Μάλλον θετική 

 Πολύ θετική 

Δ.10. Ποια είναι η αποτίμηση της 
συνολικής εμπειρίας της 
οργάνωσή σας από την εφαρμογή 
της τηλεργασίας το 2020 και 2021; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Πολύ αρνητική 

 Μάλλον αρνητική 

 Ούτε αρνητική ούτε θετική 

 Μάλλον θετική 

 Πολύ θετική 

Δ.11. Προσδιορίστε μας  τα θετικά 
στοιχεία από την εφαρμογή της 
τηλεργασίας (εκτός της 
προστασίας της υγείας του 
προσωπικού). 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Βελτίωση της απόδοσης της 

οργάνωσης, 

 Αύξηση της παραγωγικότητας των 

υπαλλήλων, 

 Βελτίωση της ικανοποίησης του 

προσωπικού, 

 Μείωση του κόστους λειτουργίας 

της δημόσιας οργάνωσης, 

 Ενίσχυση της καινοτομίας για 

ανάπτυξη νέων μεθόδων και 

εργαλείων εργασίας, 

 Άλλο, αποτυπώστε…………. 

 

Ενότητα Ε: Γνώση για μελλοντική εφαρμογή 
 

Στην ενότητα Ε, η έρευνα στοχεύει στην αναζήτηση πληροφορίας αναφορικά με την στάση και την 

αντίληψη των δημοσίων οργανώσεων για την τηλεργασία ως ένας τρόπο εργασίας στον μέλλον. 

Επίσης, στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η αποτύπωση προτάσεων για την εφαρμογή της 

τηλεργασίας στο μέλλον. 

Ερωτήματα Είδος 
απάντησης 

Απάντηση 

Ε.1. Θεωρείτε ότι η 
τηλεργασία αποτελεί το 
μέλλον της εργασίας στον 
δημόσιο τομέα; 

Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Ναι  

 Όχι 
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Ε.2. Για ποιο βασικό λόγο 
θεωρείτε ότι η τηλεργασία 
αποτελεί το μέλλον της 
εργασίας; 

Εάν ΣΤ.1 ναι. 
Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Προσαρμογή και αξιοποίηση 

τεχνολογικών δυνατοτήτων, 

 Μείωση κόστους λειτουργίας 

δημοσίων οργανώσεων 

(εξοπλισμός, κτιριακές υποδομές 

κτλ), 

 Βελτίωση επαγγελματικής ευεξίας 

προσωπικού, 

 Μετάβαση σε νέα μοντέλα 

διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού και εργασίας στον 

δημόσιο τομέα. 

Ε.3 Τι σημαίνει για εσάς μέλλον 
της εργασίας; 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Τηλεργασία, 

 Χρήσης της τεχνολογίας και έξυπνα 

γραφεία, 

 Νέες δεξιότητες προσωπικού, 

 Ευελιξία της οργάνωσης της 

εργασίας (ωράριο, μείωση της 

γραφειοκρατίας, λιγότερα επίπεδα 

διοίκησης) 

 Καινοτομία και δημιουργικότητα 

των υπαλλήλων,  

 Συνεργασίες με ομάδες εντός και 

εκτός της δημόσιας οργάνωσης. 

Ε.4 Πώς θα βλέπατε την 
τηλεργασία ως ένα μόνιμο 
τρόπο εργασίας στον δημόσιο 
τομέα; 

Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Πολύ αρνητικά 

 Μάλλον αρνητικά 

 Ούτε αρνητικά ούτε θετικά 

 Μάλλον θετικά 

 Πολύ θετικά 

Ε.5 Θεωρείτε ότι η τηλεργασία 
αποτελεί κίνητρο και 
παρακίνηση για την καλύτερη 
απόδοση του προσωπικού; 

Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Ναι, 

 Όχι 

Ε.6 Ποιο μοντέλο 
τηλεργασίας θεωρείτε ότι 
θα ανταποκρίνεται 
καλύτερα στο μέλλον, στις 
ανάγκες της οργάνωσής 
σας;  

Πεδίο μονής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Συνεχής τηλεργασία του 
προσωπικού, για όσους 
υπαλλήλους είναι εφικτό, χωρίς 
φυσική παρουσία για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτείται, 

 Υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας 
με συγκεκριμένες ημέρες 
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φυσικής παρουσίας του 
προσωπικού ανά εβδομάδα, 

  Καθόλου τηλεργασία. 

Ε.7 Με ποιο τρόπο θα 
θέλατε να εφαρμόζεται στο 
μέλλον η τηλεργασία στον 
δημόσιο τομέα; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Μόνο όταν προκύπτει σχετική 
ανάγκη και με ενιαίο τρόπο για 
όλο τον δημόσιο τομέα, 
σύμφωνα με οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, 

 Όταν  απαιτείται από  
επιχειρησιακές ανάγκες της 
οργάνωσης,  με πρωτοβουλία 
κάθε φορά, της διοίκησης της 
δημόσιας οργάνωσης και με 
αυτονομία στην διοίκηση της 
εφαρμογής της, 

 Μόνιμη εφαρμογή της 
τηλεργασίας, με ενιαίο κεντρικό 
σύστημα διοίκησης για όλο τον 
δημόσιο τομέα,  

 Μόνιμη εφαρμογή της 
τηλεργασίας με ανεξαρτησία 
διοίκησης της τηλεργασίας για 
κάθε δημόσια οργάνωση 
ξεχωριστά. 

Ε.8 Παρακαλούμε  αξιολογήστε 

από 1 (περισσότερο σημαντικό) 

έως 5 (λιγότερο σημαντικό)  

πόσο σημαντικές είναι οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις για 

την διοίκηση της τηλεργασίας 

στο μέλλον. 

 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Ανάπτυξη ικανότητας 

προϊσταμένων σε θέματα όπως 

διαχείριση απομακρυσμένων 

ομάδων, χρήση εργαλείων 

απομακρυσμένης διοίκησης, κ.λπ. 

 Δημιουργία νέων συστημάτων 

στοχοθεσίας και αξιολόγησης 

αποτελεσματικότητας με 

προσανατολισμό στα 

αποτελέσματα και όχι στην φυσική 

παρουσία, 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε 

θέματα όπως διαδικτυακή 

διάσκεψη, κοινή χρήση αρχείων 

κ.λπ. 
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 Παροχή υποδομής υποστήριξης της 

απομακρυσμένης εργασίας και 

προστασίας των δεδομένων, 

 Ενθάρρυνση υπαλλήλων και 

παροχή κινήτρων. 

Ε.9 Ποια θεωρείτε τα πιο 

σημαντικά εμπόδια, τα οποία 

θα πρέπει μια πολιτική για την 

τηλεργασία στο μέλλον, να 

λάβει υπόψη της, σχετικά με τη 

διοίκηση της τηλεργασίας; 

 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Η δυσκολία διοίκησης ανθρώπων 

χωρίς την ύπαρξη φυσικής 

επικοινωνίας, 

 Η έλλειψη ομαδικού πνεύματος 

λόγω της μη φυσικής παρουσίας 

υπαλλήλων,  

 Δυσκολία ελέγχου τήρησης 

προγράμματος εργασίας και 

αξιολόγησης του αποτελέσματος 

των εργασιών,  

 Κίνδυνοι για πιθανή μείωση της 

παραγωγικότητας των 

εργαζομένων και μη τήρηση των 

προθεσμιών, 

 Κίνδυνοι για την ασφάλεια των 

δεδομένων,  

 Η έλλειψη πλαισίου ενός νέου 

μοντέλου διοίκησης  του 

προσωπικού, 

 Η υιοθέτηση μοντέλων 

τηλεργασίας θα οδηγήσει σε 

περισσότερο φόρτο 

παρακολούθησης και εργασίας για 

τους προϊσταμένους, 

 Ανάγκη για κατάρτιση 

εργαζομένων σε νέες δεξιότητες, 

μεθόδους εργασίας και 

επικοινωνίας, 

 Άλλο, αποτυπώστε…………….. 

Ε.10 Ποιες δεξιότητες θεωρείτε 

ότι θα έπρεπε να αναπτυχθούν 

στο προσωπικό της οργάνωσής 

σας για την υποστήριξη της 

τηλεργασίας στο μέλλον. 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Ψηφιακές δεξιότητες 

(απομακρυσμένη πρόσβαση, 

διαχείριση ψηφιακών εργαλείων 

εργασίας, διαχείριση ψηφιακών 

επικοινωνιών κλπ.) 

 Δεξιότητες καινοτομίας (ανάπτυξη 

ικανότητας για δημιουργία νέων 
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μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης 

της τηλεργασίας, ικανότητα 

ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξη 

πρωτότυπων λύσεων, ευελιξία και 

προσαρμογή σε νέες συνθήκες κλπ) 

 Άλλες δεξιότητες παρακαλούμε 

προσδιορίστε ………………… 

Ε.11 Παρακαλούμε  
αξιολογήστε από 1 έως 5 
τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να υποστηριχθεί στο 
μέλλον η τηλεργασία στην 
οργάνωσή σας, από την 
Γενική Γραμματεία 
Ανθρώπινου Δυναμικού; 

Πεδίο 
πολλαπλής 
επιλογής- 
υποχρεωτικό 

 Έκδοση εγκυκλίων με γενικές 
κατευθύνσεις,  

 Δημιουργία ειδικού οδηγού για 
την διοίκηση και εφαρμογή της 
τηλεργασίας, 

 Διαμόρφωση ηλεκτρονικού 
εργαλείου για την διοίκηση και 
εφαρμογή της τηλεργασίας, 

 Δημιουργία υπηρεσίας για 
παροχή συμβουλευτικής 
υποστήριξης, 

 Ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας και 
προσωπικού για την τηλεργασία 

Ε.12 Παρακαλούμε 
προσδιορίστε μας εν 
συντομία πώς το 
νομοθετικό πλαίσιο μπορεί 
να βελτιώσει την 
παραγωγικότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού, της 
ποιότητας της εργασίας και 
την συμμετοχή.  

Κείμενο-
υποχρεωτικό 

 200 λέξεις. Εν συντομία αποτυπώνονται 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη στο νομοθετικό 
πλαίσιο και θα οδηγήσουν σε: 

α) Αύξηση της παραγωγικότητας 
του ανθρώπινου δυναμικού, 

β) Βελτίωση της ποιότητας της 
εργασίας, 

γ) Ενίσχυση της συμμετοχής του 
προσωπικού και μείωση του 
αποκλεισμού. 
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Ενότητα ΣΤ: Καινοτομία και τηλεργασία 
 

Στην ενότητα ΣΤ, η έρευνα στοχεύει στην αναζήτηση πληροφορίας αναφορικά την υλοποίηση 

καινοτομιών από τις δημόσιες οργανώσεις για την εφαρμογή της τηλεργασίας. Συγκεκριμένα 

επιδιώκεται η αναζήτηση καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν προκειμένου οι δημόσιες 

οργανώσεις να προσαρμοστούν στην τηλεργασία. 

Ερωτήματα Είδος 
απάντησης 

Απάντηση 

ΣΤ.1. Γενικά, θεωρείτε ότι η 
εφαρμογή της τηλεργασίας 
είναι καινοτομία;  

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ναι 

 Όχι 

ΣΤ.2 Θεωρείτε ότι η 
μετάβαση στο μέλλον της 
εργασίας συνδέεται με την 
ικανότητα καινοτομίας της 
οργάνωσής σας; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Ναι 

 Όχι 

ΣΤ.3. Πόσο σημαντική 
θεωρείτε την ανάπτυξη 
καινοτομιών για την 
εφαρμογή της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο μονής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

 Καθόλου σημαντική, 

 Λίγο σημαντική, 

 Αρκετά σημαντική, 

 Πολύ σημαντική. 

ΣΤ.4. Ανέπτυξε κάποια 
καινοτομία η οργάνωσή 
σας για την εφαρμογή της 
τηλεργασίας; 

Πεδίο επιλογής 
- υποχρεωτικό 

 Ναι 

 Όχι 

ΣΤ.5. Παρακαλώ 
περιγράψτε την 
καινοτομία που 
αναπτύχθηκε από την 
οργάνωσή σας, για την 
εφαρμογή της 
τηλεργασίας. 

Εάν ναι το ΣΤ.4 
Κείμενο 
υποχρεωτικό 

Περιγράψτε εν συντομία την 
καινοτομία που αναπτύξατε.  
Μπορείτε να την υποβάλλετε στο    
Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου 
Τομέα στο 
https://innovation.gov.gr/submission-
innovation/ 
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Περισσότερες πληροφορίες: 

Τμήμα Καινοτομίας και 
Βέλτιστων Πρακτικών 
https://innovation.gov.gr 
https://innovation.gov.gr/teleworking-in-pubic-sector/ 

Υπουργείο Εσωτερικών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

   
 

https://innovation.gov.gr/
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http://www.ypes.gr/

