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 Εξ αποστάσεως εργασία για οργανισμούς 

 

 

Η εξ αποστάσεως εργασία έχει γίνει μια πολύ πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση 

για τους οργανισμούς από την παγκόσμια πανδημία το 2020. Οι οργανισμοί 

αναγνωρίζουν τα οικονομικά οφέλη και τα κέρδη παραγωγικότητας που 

συνδέονται με την εξ αποστάσεως εργασία. Ως εικονικός βοηθός, αυτό μπορεί 

να προσφέρει αυξημένη εξέλιξη σταδιοδρομίας, ασφάλεια εργασίας και 

ευέλικτη εβδομάδα εργασίας. Ορισμένοι οργανισμοί, που ονομάζονται Remote 

First Companies, εμφανίζονται τώρα και λειτουργούν αποκλειστικά διαδικτυακά 

χωρίς φυσικό χώρο γραφείου. Αυτές οι εταιρείες πρωτοστατούν στα πρότυπα 

εργασίας εξ αποστάσεως και προσλαμβάνουν υπαλλήλους από ένα πιο 

διαφορετικό φάσμα επαγγελμάτων από ποτέ.  

 

 

Περιγραφή 
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Τύπος δουλειάς 
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Αυξανόμενο ενδιαφέρον 
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Συμβουλές για απομακρυσμένη εργασία 
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Κόστος εισόδου: Μεσαίο €€  

Ένα πλεονέκτημα της συνεργασίας με οργανισμούς μέσω εξ αποστάσεως 

εργασίας είναι ότι συχνά παρέχουν πρόσβαση σε σχετικό λογισμικό, ενώ 

κάποιοι χρηματοδοτούν ακόμη και το κόστος του φορητού υπολογιστή, του 

τηλεφώνου και του Wi-Fi σας. Τα τυπικά κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

πριν ξεκινήσετε είναι:  

• Κόστος φορητού υπολογιστή. Ενδέχεται να απαιτείται φορητός υπολογιστής 

υψηλών προδιαγραφών για ορισμένους ρόλους (€€) 

• Κόστος Wi-Fi (€ - ανάλογα με τις τοπικές τιμές) 

• Κινητό τηλέφωνο, προγράμματα πληρωμής λογαριασμών (€) 

• Διαδικτυακά Μαθήματα Αναβάθμισης της Εκπαίδευσης (δωρεάν ή με 

συνδρομή) (€) 

• Κόστος συνδρομής λογισμικού (€€) 

 

 

 

 

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Χαμηλός 🍂🍂🍂 

Εάν περίπου 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι υιοθετήσουν την εξ αποστάσεως 

εργασία, θα υπάρξει μείωση κατά 3 εκατομμύρια τόνους αερίων του 

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 

 

Κόστος εισόδου 
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θερμοκηπίου, που ισοδυναμεί με τη φύτευση σχεδόν 92 εκατομμυρίων 

δέντρων. Ουσιαστικά, η απομακρυσμένη εργασία μειώνει το αποτύπωμα 

άνθρακα:  

• Η λιγότερη καθημερινή κίνηση των μετακινήσεων μειώνει τις εισαγωγές 

CO2 και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στις κατοικημένες περιοχές. 

🍂🍂🍂 

• Λιγότερη χρήση πλαστικών μιας χρήσης καθώς οι εργαζόμενοι συνήθως 

τρώνε και πίνουν από το σπίτι. 🍂🍂 

• Λιγότερη σπατάλη ενέργειας από υπολογιστές, φώτα, εκτυπωτές κ.λπ. 

που αφήνονται άσκοπα αναμμένα για παρατεταμένες περιόδους της 

ημέρας. 🍂🍂🍂 

• Λιγότερες εκτυπώσεις και σπατάλη χαρτιού καθώς χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρονικά αρχεία και αρχεία PDF. 🍂🍂 

 

 

 

 

6 καλές πρακτικές: 

1) Σωστή τεχνολογία: Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός εξοπλισμός σας είναι 

ενημερωμένος και με αρκετή ισχύ μνήμης για την επεξεργασία των 

καθημερινών εργασιών VA. Δεν απαιτούν όλες οι εργασίες βασικό τεχνικό 

εξοπλισμό, μπορεί να υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα.  

 

Καλές πρακτικές 
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2) Ασφαλείς συνδέσεις: Δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως 

εργασίας, η ισχυρή ταχύτητα Διαδικτύου είναι απαραίτητη για τους 

εργαζόμενους. Συνήθως οι οργανισμοί θα ζητήσουν μια δοκιμή Ethernet 

της ταχύτητας Wi-Fi σας πριν από την προσφορά ενός ρόλου. 

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας Wi-Fi είναι κρυπτογραφημένο με 

ασφάλεια.   

 

3) Σαφείς προσδοκίες:  Βεβαιωθείτε ότι ο εργοδότης σας γνωρίζει τις δικές 

σας επαγγελματικές προσδοκίες από τον ρόλο σας καθώς και τους 

περιορισμούς σας. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο εξάντλησης των 

εργαζομένων ή δημιουργίας απογοήτευσης έναντι των προσδοκιών του 

εργοδότη.  

 

4) Λογισμικά επικοινωνίας: Με λίγα λόγια, χρησιμοποιήστε τα! Τα 

προγράμματα επικοινωνίας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 

γνωρίσετε νέους συναδέλφους εικονικά και να κάνετε ερωτήσεις σε 

ανώτερα μέλη της ομάδας. Εάν εργάζεστε σε ένα «μικτό» περιβάλλον 

όπου ορισμένοι συνάδελφοι εργάζονται από έναν κοινόχρηστο χώρο 

γραφείου, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να αισθάνεστε ότι είστε 

μέλος της ομάδας.  

 

5) Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη της ομάδας και των διευθυντών σας είναι 

ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή σχέση εργασίας όταν εργάζεστε εξ 

αποστάσεως. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν εύκολα 

να παρερμηνευθούν και η κακή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε 

περιττές πρόσθετες εργασίες. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης διασφαλίζει 
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ότι όλα τα μέλη της ομάδας αισθάνονται άνετα αναζητώντας σαφήνεια 

και ότι μια υγιής εργασιακή κουλτούρα μπορεί να ευδοκιμήσει.  

 

6) Δοκιμή αποτελεσματικότητας: Η πρόκληση της εργασίας από το σπίτι 

μπορεί να είναι η διατήρηση του κινήτρου. Η τήρηση μιας λίστας 

«Εκκρεμών» και καθημερινής προσωπικής αναφοράς προόδου μπορεί να 

βελτιώσει τα κίνητρα και την απόδοση, ενώ προσφέρει επίσης ένα 

αντικειμενικό αρχείο στον διευθυντή σας σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά σας στον ρόλο σας.  

 

 

 

 

Αν και η απομακρυσμένη εργασία προσφέρει πολλά οφέλη, έρχεται με τις δικές 

της προκλήσεις. Οι βασικές προκλήσεις που εντοπίζονται είναι: 

• Μοναξιά και έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης με 

συναδέλφους: Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία και 

τα εργασιακά κίνητρα. Εάν εργάζεστε ως μέρος μιας «μικτής ομάδας», 

αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς οι συνάδελφοι έχουν 

ευκαιρίες να δημιουργήσουν επαφές αυτοπροσώπως.  

 

• Επικοινωνία και συνεργασία: Η απομακρυσμένη επικοινωνία μπορεί 

να φέρει τις δικές της προκλήσεις, καθώς επηρεάζονται οι μη λεκτικές 

ενδείξεις και η γρήγορη πρόσβαση σε ανεπίσημες διευκρινίσεις σχετικά 

Προκλήσεις 
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με τις εργασίες. Οι οργανικές συνεργασίες μπορεί επίσης να είναι πιο 

δύσκολο να συναντηθούν.  

 

• Ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής: Εργάζεστε από το σπίτι ή 

ζείτε από τη δουλειά; Όταν εργάζεστε από το σπίτι, μπορεί να είναι 

δύσκολο να περιορίσετε την εργάσιμη ημέρα σας από την προσωπική 

σας ζωή. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν δεν έχετε χώρο γραφείου στο 

σπίτι από τον οποίο μπορείτε να κλείσετε την πόρτα και να σβήσετε μετά 

τη δουλειά.  

 

 

 

• Συνδεθείτε: Χρησιμοποιώντας πλατφόρμες επικοινωνίας και 

προγραμματισμό σε «απομακρυσμένο κοινωνικό χρόνο με 

συναδέλφους», μπορείτε να υποστηρίξετε τον εαυτό σας για να 

ξεπεράσετε την απομόνωση και να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Μπορεί 

επίσης να είναι χρήσιμο να διερευνήσετε ποιες κοινωνικές 

δραστηριότητες είναι διαθέσιμες για απομακρυσμένους εργαζόμενους 

στον οργανισμό σας. 

 

• Επικοινωνήστε: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια αποτελεσματική 

διαδικασία ζωντανής επικοινωνίας για τα άτομα με τα οποία 

συνεργάζεστε είναι ζωτικής σημασίας. Όταν σας ανατίθενται καθήκοντα, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη επίγνωση του τι απαιτείται για να 

αποφύγετε την προσπάθεια να κυνηγήσετε τον συνάδελφο αργότερα για 

διευκρινίσεις.  

Λύσεις 
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• Αναζητήστε ευκαιρίες:  Αναζητήστε ευκαιρίες για συνεργασία με 

υποψήφιους συναδέλφους. Στείλτε τους ένα email ή ένα μήνυμα στο 

Slack με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να τους πλησιάσετε ανεπίσημα στο 

γραφείο τους ή στην καντίνα.  

 

• Δημιουργήστε υγιή όρια: Η δημιουργία υγειών εργάσιμων ρουτίνων 

που περιλαμβάνουν το κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας σας με ωραίες 

δραστηριότητες μπορεί να είναι χρήσιμη (π.χ. να περπατήσετε 5 λεπτά 

πριν/μετά τη δουλειά, να κάνετε προπόνηση κ.λπ.). Το να έχετε ξεχωριστό 

τηλέφωνο εργασίας και φορητό υπολογιστή μπορεί επίσης να είναι 

χρήσιμο εάν είναι οικονομικά βιώσιμο. Είναι πολύ σημαντικό, εάν είστε 

εκτός ρολογιού - είστε εκτός ρολογιού. Αποφύγετε την επιθυμία να 

εργαστείτε μέχρι αργά ή να απαντήσετε σε email εκτός εάν είναι 

απολύτως απαραίτητο.  

 

 

 

 

Η εξ αποστάσεως εργασία προσφέρει ευκαιρίες στους απομακρυσμένους 

εργαζόμενους να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους από την άνεση του σπιτιού 

τους, ενώ συνήθως παρέχει καλύτερη ασφάλεια εργασίας από τις εναλλακτικές 

λύσεις για ελεύθερους επαγγελματίες.  

Η εξ αποστάσεως εργασία είναι μια εξαιρετική κίνηση σταδιοδρομίας για άτομα 

που: 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• έχουν καλή γνώση των πλατφορμών απομακρυσμένης εργασίας (SLACK, 

Google, Trello, Todoist κ.λπ.). 

• διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης 

• έχουν καλή πρωτοβουλία και έχουν αυτο-κίνητρο. 

 

 

 

• Η εξ αποστάσεως εργασία για έναν οργανισμό μπορεί να είναι ένας πολύ 

καλός τρόπος για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της εργασίας και την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας, χωρίς να χάσετε τη δική σας αυτονομία. 

 

• Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι μια εξαιρετική στιγμή για να 

εξερευνήσετε μια επαγγελματική μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία, 

καθώς οι θέσεις εργασίας για εικονικούς βοηθούς γίνονται πιο εύκολα 

διαθέσιμες. 

 

• Το να ξεκινήσετε ως εικονικός βοηθός μπορεί να είναι ακριβό. Επιλέξτε τις 

επενδύσεις με σύνεση και βεβαιωθείτε ότι τυχόν συνδρομές λογισμικού 

που χρησιμοποιείτε σχετίζονται άμεσα με την εργασία σας. 

 

• Η σωστή τεχνολογία, οι ασφαλείς συνδέσεις, οι σαφείς προσδοκίες, τα 

προγράμματα επικοινωνίας, η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα 

των δοκιμών είναι βασικές αρχές που διασφαλίζουν ότι ακολουθείτε την 

καλή πρακτική ως εικονικός βοηθός. 

Συμπεράσματα 

t 



 

10 
 

 

• Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εργασία έχουν 

ερευνηθεί ευρέως. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακούς πόρους, μπορείτε να 

υποστηρίξετε τον εαυτό σας για να τα ξεπεράσετε και να διαπρέψετε στην 

καριέρα σας ως εξ αποστάσεως εργαζόμενος. 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-

000033162). Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 

των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.  
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