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Ρόλος διοικητικών βοηθών 

 

Η διοικητική βοήθεια αναφέρεται σε ρόλους εικονικών βοηθών που 

ειδικεύονται σε διοικητικές εργασίες, όπως προγραμματισμός συναντήσεων, 

οργάνωση μετακινήσεων, λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και email 

και διατήρηση αποθεμάτων προμηθειών γραφείου. Οι εργασίες παραμένουν 

σχεδόν οι ίδιες με τους παραδοσιακούς διοικητικούς ρόλους, ωστόσο μπορούν 

να γίνουν από την άνεση του σπιτιού σας ή από όπου κι αν επιλέξετε να 

εργαστείτε από απόσταση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρόλος 
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Μία συνηθισμένη μέρα 
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Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του διοικητικού βοηθού 
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Κόστος έναρξης: Χαμηλό - Μεσαίο €€ 

Ο ρόλος του διοικητικού βοηθού μπορεί να είναι ένας οικονομικά αποδοτικός 

τρόπος εισόδου στο εργατικό δυναμικό εξ αποστάσεως. Πολλοί οργανισμοί θα 

προσφέρουν πρόσβαση στις απαραίτητες πλατφόρμες σε έναν εταιρικό 

λογαριασμό. Ένα τηλέφωνο εργασίας ή ένα πρόγραμμα πληρωμής λογαριασμού 

μπορεί να περιλαμβάνεται στάνταρ και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 

επίσης να παρέχεται φορητός υπολογιστής εργασίας. Τα τυπικά κόστη που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ξεκινήσετε είναι:  

• Κόστος φορητού υπολογιστή: μπορεί να απαιτείται φορητός 

υπολογιστής υψηλών προδιαγραφών για ορισμένους ρόλους (€€€) 

• Wi-Fi με ασφαλή διακομιστή, ανάλογα με τις τοπικές χρεώσεις (€) 

Κόστος έναρξης 

 

Κορυφαίες 5 δεξιότητες 
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• Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας (€) 

• Κόστος συνδρομής λογισμικού (€€) 

 

 

 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Χαμηλές 🍂🍂🍂 

Εάν περίπου 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι υιοθετήσουν την εξ αποστάσεως εργασία, θα 

υπάρξει μείωση κατά 3 εκατομμύρια τόνους στα αέρια του θερμοκηπίου, που 

ισοδυναμούν με τη φύτευση σχεδόν 92 εκατομμυρίων δέντρων. Η απομακρυσμένη 

εργασία μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με πολλούς τρόπους.  

• Η μειωμένη καθημερινή κίνηση των μετακινήσεων μειώνει τις εκπομπές CO2 και 

βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στις κατοικημένες περιοχές. 🍂🍂🍂 

• Μειωμένη χρήση πλαστικών μίας χρήσης και φλιτζανιών καφέ καθώς οι 

εργαζόμενοι τρώνε και πίνουν συνήθως από το σπίτι. 🍂🍂 

• Μειωμένη σπατάλη ενέργειας από υπολογιστές, φώτα, εκτυπωτές κ.λπ. που 

αφήνονται άσκοπα αναμμένα για παρατεταμένες περιόδους της ημέρας. 🍂🍂 

• Λιγότερες εκτυπώσεις και σπατάλη χαρτιού καθώς ηλεκτρονικά αρχεία και αρχεία 

PDF χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον. 🍂🍂 

Η συνεχιζόμενη κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση σπιτιών, χρήση νερού και ηλεκτρική 

ενέργεια) παραμένει ανησυχητική.  

 

Περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις 
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• Να επικοινωνείτε αποτελεσματικά: Οι διοικητικοί βοηθοί απαιτούν 

άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Η σωστή 

χρήση της γλώσσας, οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και η καλή 

γραμματική είναι βασικές δεξιότητες. 

 

• Η οργάνωση είναι το κλειδί: Οι ρόλοι του διοικητικού βοηθού μπορεί 

να είναι απαιτητικοί και απαιτούν άριστες δεξιότητες οργάνωσης, 

πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου. Η καλή οργάνωση 

διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές μπορούν να διατηρήσουν τον φόρτο 

εργασίας τους και να επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση.  

 

• Περιμένετε το αναπάντεχο: Καθώς οι διαχειριστές είναι συχνά ο 

βασικός κρίκος στην επικοινωνία του οργανισμού, μπορούν να 

προβλέψουν πιθανά προβλήματα προτού συμβούν. Η επίδειξη 

πρωτοβουλιών και ο εντοπισμός τους στους εργοδότες μπορεί να 

εδραιώσει τους διαχειριστές ως βασικούς παίκτες της ομάδας.  

 

• Επιδείξτε επινοητικότητα: Οι διαχειριστές είναι συχνά 

πολυπράγμονες. Η ικανότητα να σκέφτεσαι εναλλακτικά και να 

προσαρμόζεσαι όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις είναι πάντα 

περιζήτητη. 

 

 

 

Καλές πρακτικές 
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• Μη επαρκείς ώρες: Οι διοικητικοί βοηθοί είναι συχνά στη διάθεση ενός 

ολόκληρου γραφείου με τις ήδη υψηλές λίστες υποχρεώσεών τους συχνά 

να αγνοούνται. Ο φόρτος εργασίας μπορεί να γίνει απασχολημένος και 

να αισθάνεται ότι δεν τελειώνει ποτέ. Απαιτούνται ισχυρές δεξιότητες 

ιεράρχησης εργασιών.  

 

• Απόδοση ευθυνών: Όταν κάτι πάει στραβά, οι διοικητικοί βοηθοί 

μπορεί συχνά να είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι. Όταν εργάζεστε από 

απόσταση, η απομόνωση μπορεί να το ενισχύσει περαιτέρω. Λάβετε 

υπόψη ότι παρόλο που εργάζεστε εξ αποστάσεως, εξακολουθείτε να είστε 

ένα κρίσιμο μέλος της ομάδας και οποιαδήποτε ασέβεια συμπεριφορά 

προς εσάς θα πρέπει να γνωστοποιείται στον εργοδότη σας.  

•  Περιττές Εργασίες: Ιστορικά, οι διοικητικοί βοηθοί έχουν ανατεθεί 

ακατάλληλα και περιττά καθήκοντα από συναδέλφους. Αυτά μπορεί να 

ποικίλλουν από το προσωπικό στεγνό καθάρισμα μέχρι την οργάνωση 

οικογενειακών διακοπών έως ακόμη και απλές διαδρομές για καφέ. 

Ευτυχώς ως εικονικός βοηθός αυτές οι εργασίες είναι λιγότερο πιθανό να 

σας ανατεθούν.  

 

 

 

 

Προκλήσεις 



 

7 
 

 

 

• Η επικοινωνία είναι κλειδί:  Βεβαιωθείτε ότι οι συνάδελφοί σας 

γνωρίζουν ποια είναι η αποστολή του ρόλου σας. Μοιραστείτε τη λίστα 

υποχρεώσεων, το ημερολόγιό σας και το πρόγραμμα αδειών σας με 

ολόκληρο το γραφείο. Με αυτόν τον τρόπο οι συνάδελφοι γνωρίζουν 

ρεαλιστικές προθεσμίες εργασιών και δεν θα επικοινωνήσουν μαζί σας 

κατά τη διάρκεια του προστατευμένου χρόνου.  

 

• Κρατήστε αρχείο: Διατηρήστε ένα σαφές αρχείο επικοινωνίας με τους 

συναδέλφους και «αρχεία λίστας υποχρεώσεων» για όλες τις εργασίες 

που σας ανατέθηκαν. Αυτό διασφαλίζει ότι μπορείτε να παραμένετε στην 

κορυφή του φόρτου εργασίας σας και να απολαμβάνετε καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.  

 

•  Μάθετε τρόπους για να πείτε όχι:  Βεβαιωθείτε ότι όταν 

αναλαμβάνετε έναν ρόλο ότι οι προδιαγραφές της εργασίας σας είναι 

ξεκάθαρες. Νιώστε άνετα να λέτε ευγενικά στους συναδέλφους όταν οι 

εργασίες που σας ανατίθενται δεν είναι κατάλληλες ή εάν δεν έχετε την 

ικανότητα να τις αναλάβετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λιγότερο γνώστες 

της τεχνολογίας συνάδελφοι μπορούν να αναθέσουν ακατάλληλες 

εργασίες με βάση τη δική τους έλλειψη γνώσης. Η δημιουργία φύλλων 

εξαπάτησης ή συνδέσμων προς σχετικά βίντεο μπορεί να υποστηρίξει 

τους συναδέλφους να ολοκληρώσουν αυτές τις εργασίες ανεξάρτητα. 

 

 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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Ο εικονικός διοικητικός βοηθός είναι ένας σπουδαίος ρόλος για άτομα που: 

• Έχουν υψηλά κίνητρα για τον εαυτό τους και έχουν ισχυρές δεξιότητες 

πολλαπλών εργασιών. 

 

• Έχουν καλή γνώση του βασικού λογισμικού διαχείρισης, όπως το MS 

office, τις υπηρεσίες Google και τις πλατφόρμες διαδικτυακών συσκέψεων 

όπως το Skype ή το MS Teams.  

 

• Έχουν καλές διαπροσωπικές δεξιότητες και να απολαμβάνουν την επαφή 

με τους ανθρώπους και το κοινό.  

Πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στον δημιουργικό τομέα χρησιμοποιούν 

εικονικούς διοικητικούς ρόλους ως τρόπο για να κάνουν το πόδι τους στην 

πόρτα με οργανισμούς με μακροπρόθεσμο στόχο την επιδίωξη του 

εξειδικευμένου δημιουργικού τους τομέα. Μόλις εργαστούν σε διοικητικό ρόλο, 

τα άτομα μπορούν να επισημάνουν τις άλλες δεξιότητές τους, όπως τη 

δημιουργία περιεχομένου, τη συγγραφή κειμένων και τις δεξιότητες οπτικών 

μέσων.  

 

 

 

 

 

Τι δεξιότητες χρειάζεστε; 
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• Ο ρόλος διοικητικής βοήθειας είναι ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για 

άτομα με ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, πολλαπλών εργασιών, 

διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης. 

• Το γενικό κόστος εκκίνησης μπορεί να είναι χαμηλό ανάλογα με τη φύση 

του ρόλου και την τεχνολογία και το λογισμικό που έχετε ήδη στη 

διάθεσή σας. 

• Οι εικονικοί διοικητικοί βοηθοί είναι καλοί για το περιβάλλον, παρέχουν 

βελτιωμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και 

μπορούν να προσφέρουν σταθερό εισόδημα σε σύγκριση με 

εναλλακτικές λύσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. 

• Καθώς είναι ισχυρός επικοινωνιακός, επιμελής οργανωτής και 

διαισθητική μηχανή επίλυσης προβλημάτων, οι βοηθοί διοίκησης 

μπορούν να διαπρέψουν στο ρόλο τους και να αναζητήσουν ευκαιρίες 

για περαιτέρω εξέλιξη σταδιοδρομίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 

δημιουργικά που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας εξ 

αποστάσεως στον εξειδικευμένο τομέα τους. 

• Ο ρόλος της διοικητικής βοήθειας δεν υφίστανται χωρίς προκλήσεις. 

Χτίζοντας καλά όρια και προσωπικές σχέσεις με συναδέλφους, αυτά 

μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν. 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

t 
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