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Eπιχειρηματικές Δεξιότητες 

 

Ένας επιχειρηματίας είναι ένα αυτοαπασχολούμενο άτομο που δημιουργεί, 

διευθύνει και αναπτύσσει μια επιχείρηση. Το να γίνετε εικονικός βοηθός (VA) 

είναι μια ευκαιρία να γίνετε αυτοαπασχολούμενοι. Η ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων σημαίνει ανάπτυξη πολλών μεταβιβάσιμων 

δεξιοτήτων που θα σας βοηθήσουν να γίνετε καλός VA. Για παράδειγμα, μπορεί 

να χρειαστεί να αναπτύξετε τις δεξιότητες διαχείρισης της επιχείρησής σας. 

Άλλες βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν επικοινωνία, τεχνικές, μάρκετινγκ, 

χρηματοοικονομικές και εξυπηρέτηση πελατών.  
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Για να ξεκινήσετε να προσφέρετε υπηρεσίες για επιχειρηματικές δεξιότητες ως 

εικονικός βοηθός, απαιτείται η ακόλουθη επένδυση: 

• Να εκπαιδευτείτε στο πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση (€€). 

• Να έχετε υπολογιστή και τηλέφωνο (€€€). 

• Διεξάγετε έρευνα αγοράς για να εντοπίσετε κλάδους που επωφελούνται 

από τους VA και να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με πιθανούς πελάτες 

Κόστος επένδυσης ή εισόδου 

Στατιστικά 

Επιχειρηματικότηταςt 
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και επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη στην περιοχή σας. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για να διαφοροποιήσετε την 

προσφορά σας και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό (€€). 

• Παρακολουθήστε εκδηλώσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου 

πιθανών πελατών ή/και συνεργατών (€). 

• Δημιουργήστε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων για να διασυνδεθείτε 

και να προωθήσετε την εργασία σας (€). 

• Αναπτύξτε φόρμες αξιολόγησης για να λάβετε σχόλια για την εργασία 

σας και να τις χρησιμοποιήστε ως εργαλείο μάρκετινγκ (€). 

 

 

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κλίμακα από τις υψηλές αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (🍂) έως τις χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

(🍂🍂🍂): 

• Οι προετοιμασίες που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δεξιότητες των 

VA μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Η απομακρυσμένη 

εργασία συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Ως εκ 

τούτου, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις 

μεταφορές, τα απόβλητα, την παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και 

πόρων (🍂🍂🍂). 

 

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 
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• Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ορισμένες δυσμενείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, 

το διαδίκτυο και τα υποστηρικτικά του συστήματα παράγουν 900 

εκατομμύρια τόνους CO2 και η εργασία ως VA απαιτεί μεγάλη 

κατανάλωση ενέργειας (🍂🍂). 

 

• Αν και μεγάλο μέρος της εργασίας μπορεί να γίνει από το σπίτι, η 

ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σας μπορεί περιστασιακά να 

απαιτεί τη χρήση μέσων μεταφοράς για να μετακινηθείτε, για 

παράδειγμα, ώστε να δικτυωθείτε με άτομα σε εκδηλώσεις ή για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (🍂🍂). 

 

Τρόποι μείωσης και περιορισμού: 

• Διαγράψτε όλα τα περιττά αρχεία, εφαρμογές, φωτογραφίες και βίντεο. 

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο εξοικονομείτε σημαντική ποσότητα CO2 

αλλά και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των συσκευών σας. 

• Όταν χρειάζεται να μετακινηθείτε, για παράδειγμα, για να συμμετάσχετε 

σε εκδηλώσεις δικτύωσης, προσπαθήστε να το κάνετε περπατώντας, 

κάνοντας ποδήλατο, κοινή χρήση αυτοκινήτου, εάν είναι απαραίτητο.  

 

 

 

• Οι καλές επιχειρηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν το να είναι κανείς 

προσεκτικός απέναντι στα άτομα με αναπηρία (οπτική, ακουστική, 

Καλές πρακτικές 
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κινητική, γνωστική). Δημιουργήστε περιεκτικό και προσβάσιμο 

περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία Καθολικού Σχεδιασμού 

που είναι χρησιμοποιήσιμη από όλους, χωρίς να χρειάζεται προσαρμογή 

ή εξειδικευμένο σχεδιασμό.  

 

• Μόλις αποκτήσετε κάποια εμπειρία ως VA, αφιερώστε λίγο από τον 

ελεύθερο χρόνο σας για να μοιραστείτε τις συμβουλές σας και να 

καθοδηγήσετε άλλα άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα 

σχετικά με το πώς οι επιχειρηματικές δεξιότητες ωφελούν την εργασία 

σας και τον συνολικό προγραμματισμό για την έναρξη και τη λειτουργία 

μιας εταιρείας VA.  

 

 

 

 

 

 

• Η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων θα μπορούσε να αποτελεί 

πρόκληση χωρίς πρακτική εργασιακή εμπειρία. 

• Η έναρξη μιας επιχείρησης ως VA χωρίς εδραιωμένο δίκτυο πελατών 

μπορεί να αποτελεί καθυστέρηση. 

• Το να ξεκινήσετε ως VA χωρίς επιχειρηματική κατάρτιση και εξοπλισμό 

μπορεί να είναι οικονομικό και κοινωνικό βάρος. 

 

 

 

  Προκλήσεις 

https://universaldesign.org/definition
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Εάν δεν έχετε εμπειρία στις επιχειρηματικές δεξιότητες, να είστε έτοιμοι 

να κάνετε λάθη και να τα αποδεχτείτε. Το να μαθαίνεις μέσω της πράξης 

είναι κλειδί! 

 

• Επεκτείνετε το δίκτυό σας χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ή επαγγελματικές πλατφόρμες όπως το LinkedIn. Παρακολουθήστε 

εκδηλώσεις που θεωρείτε συναρπαστικές και κανονίστε συναντήσεις με 

κόσμο.  

 

• Εάν δε διαθέτετε το οικονομικό κεφάλαιο, σκεφτείτε να πάρετε ένα μικρό 

δάνειο για να ξεκινήσετε. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες επιλογές για να 

λάβετε υπόψη πρώτα: 

- Ξεκινήστε κάνοντας μικρές επενδύσεις πάνω στην εκπαίδευση και 

τον εξοπλισμό σας.  

- Χρησιμοποιήστε μεταχειρισμένο εξοπλισμό. 

- Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας δωρεάν 

διαδικτυακούς πόρους, κυβερνητικές πολιτικές και προγράμματα 

με μειωμένο κόστος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

 

 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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• Η απόκτηση και η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι το 

καλύτερο για άτομα που στόχος τους είναι να ξεκινήσουν, να διευθύνουν 

και να επεκτείνουν τη δική τους επιχείρηση. Ως εκ τούτου, είναι επίσης 

χρήσιμο για όσους θέλουν να ξεκινήσουν και να επενδύσουν στον τομέα 

των VA.  

 

• Οι επιχειρηματικές δεξιότητες ωφελούν άτομα που αναζητούν 

εναλλακτικές ευκαιρίες εργασίας, δεδομένης της μεταμόρφωσης της 

εργασίας, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19. 

 

 

 

• Η επένδυση σε βασική εκπαίδευση και εξοπλισμό είναι αρκετή για να 

ξεκινήσετε τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες. 

 

• Καθώς η καινοτομία είναι μια βασική επιχειρηματική δεξιότητα, στο 

χώρο των VA, μπορεί να συμβάλει στο χαμηλότερο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο εξετάζοντας εναλλακτικούς τρόπους για οικολογική 

βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, η ίδρυση μιας εταιρείας VA με στρατηγικό 

σχέδιο για μηδενικές εκπομπές ρύπων απαιτεί καλές επιχειρηματικές 

δεξιότητες, δηλαδή στρατηγική σκέψη και επίλυση προβλημάτων. 

 

Συμπεράσματα 

t 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Όταν δημιουργείτε περιεχόμενο για να ενισχύσετε τις επιχειρηματικές 

σας δεξιότητες (π.χ. μάρκετινγκ), λάβετε υπόψη τα άτομα με αναπηρίες 

(οπτικές, ακουστικές, κινητικές, γνωστικές. 

 

• Οι βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν την έλλειψη κατάρτισης και 

εξοπλισμού. 

 

• Οι λύσεις σε βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επέκταση 

του δικτύου σας. 

 

• Τα άτομα των οποίων οι θέσεις εργασίας επηρεάστηκαν από την 

πανδημία και αναζητούν μια εναλλακτική, πιο ευέλικτη απασχόληση και 

επιχειρηματικές δεξιότητες, μπορούν να βοηθήσουν στο να σκεφτούν 

πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι VA.  
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