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Αν βελτιωθεί το Internet θα βελτιωθεί και η 
τηλεργασία; Η devolo μπορεί να έχει την 
απάντηση! 
 
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 – Η devolo διεξάγει μια νέα έρευνα για να ανακαλύψει πόσο σημαντικά 
ήταν τα προβλήματα του WiFi στην τηλεργασία.  

Μια νέα καθημερινότητα; 
Τον τελευταίο χρόνο που μείναμε και αρκετοί συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι, το Ιnternet έχει γίνει 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας αλλά και της δουλειάς μας, καθώς έχουμε μετατρέψει το σπίτι μας σε 
ψηφιακό χώρο εργασίας. Πλέον η τηλεργασία δεν αντιμετωπίζεται ως "αναγκαίο κακό" αλλά ως μια νέα 
κανονικότητα. 
 
Πόσο έτοιμοι είμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα καθημερινότητα; Ποια είναι η σχέση μας με την 
τεχνολογία; Μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της τηλεργασίας; 
 
Η devolo Greece οργάνωσε την συγκεκριμένη έρευνα για να εξετάσει σε βάθος την πορεία που είχε η 
τηλεργασία ως τώρα και τι πρέπει να γίνει ώστε αυτή να βελτιωθεί στο μέλλον. Η έρευνα δεν συλλεγεί 
προσωπικά δεδομένα και έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει μόνο χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα 
προβλήματα που συναντήσατε με το Internet αλλά και τους τρόπους που μπορεί να τα αντιμετωπίσατε. 
Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς ακολουθώντας τον σύνδεσμο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το 
www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet υψηλής 
ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης. 
Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου Internet of Things, πραγματικότητα. 
Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς 
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επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της θυγατρικές και συνεργάτες. 
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