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Διαχείριση κοινότητας 

 

Ένας διαχειριστής κοινότητας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την 

ανάπτυξη της διαδικτυακής κοινότητας μιας εταιρείας. Αλληλεπιδρά με πελάτες 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ζωντανών εκδηλώσεων. Για να 

ενημερώνονται τι λέγεται για μια εταιρεία ή μια επωνυμία, οι διαχειριστές της 

κοινότητας παρακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια και τα 

διαδικτυακά φόρουμ. 

 

 

 

 

  

Περιγραφή 
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Ρόλος του διαχειριστή κοινότητας 
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Ευθύνες του διαχειριστή κοινότητας 
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Συνολικά, αυτό το επαγγελματικό πεδίο κυριαρχείται από γυναίκες με ποσοστό 

64% σε σύγκριση με 33% άνδρες και 2% μη-δυαδικούς. 

Όσον αφορά στο επάγγελμα, είναι ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα των 

διαχειριστών κοινότητας εργάζεται στον τεχνολογικό τομέα και τείνουν να 

απασχολούνται λιγότερο σε άλλους τομείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι διαχειριστές κοινότητας χρησιμοποιούν διάφορες πλατφόρμες για την 

εργασία τους. Οι τρεις πιο χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες για κοινοτική 

εργασία είναι: Slack (26%), Facebook (26%) και Twitter (15%).  

Γενική επισκόπηση της θέσης ενός διαχειριστή 

κοινότηταςt 
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Για να αρχίσετε να προσφέρετε υπηρεσίες διαχείρισης της κοινότητας ως 

εικονικός  βοηθός, απαιτείται η ακόλουθη επένδυση: 

• Επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής, οθόνη + σχετικά περιφερειακά 

(€€) 

• Smartphone για φωτογραφίες ή βίντεο + σχετικά αξεσουάρ (€€) 

• Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο (€€). Το κόστος μπορεί να 

μειωθεί χρησιμοποιώντας δωρεάν λογισμικό 

• Άλλο λογισμικό, όπως προγράμματα του Office ή εργαλεία ανάλυσης (€€) 

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση, π.χ. σε συγκεκριμένο λογισμικό και 

μεθόδους ανάλυσης (€€) 

 

 

 

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος: 

• Αγορά νέων συσκευών (🍂🍂🍂) 

• Συμμετοχή σε εκπαίδευση δια ζώσης (🍂🍂🍂) 

Τρόποι μείωσης ή περιορισμού: 

• Αγορά μεταχειρισμένου υλικού από συμβεβλημένα καταστήματα 

• Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκπαίδευση 

  

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 

 

Environmental Impact 

Κόστος επένδυσης ή εισόδου 
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• Ορίστε κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για την κοινότητά σας 

αναπτύσσοντας συχνές ερωτήσεις, ένα γραπτό έγγραφο με προσδοκίες 

συμπεριφοράς κ.λπ. 

• Εξερευνήστε νέους τρόπους για τη διάδραση της κοινότητας, π.χ. 

δημιουργώντας αρκετό περιεχόμενο και παρέχοντας αξία στα μέλη της 

κοινότητας. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη της κοινότητας κατανοούν την επωνυμία/την 

εταιρεία που εκπροσωπείτε, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στη 

διατήρησή της κατά τη διάρκεια της αφοσίωσης, των αλληλεπιδράσεων 

και του περιεχομένου. 

• Να είστε αυθεντικοί και να ακούτε την κοινότητά σας, έτσι ώστε όλα τα 

μέλη να αισθάνονται ότι έχουν αξία. 

 

 

 

 

• Συνεπής εμπλοκή των μελών της κοινότητας 

• Ποσοτικοποίηση της αξίας της κοινότητας 

• Μαζικές προσωποποιημένες αντί αυτοματοποιημένες προσπάθειες 

 

 

Καλές πρακτικές 

Προκλήσεις 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Εξερευνήστε τρόπους διάδρασης διεξάγοντας έρευνα ή παρακολουθήστε 

μαθήματα/εκπαίδευση σχετικά με τη συμμετοχή των μελών της 

κοινότητας. 

• Χρησιμοποιήστε εργαλεία ανάλυσης και ερευνητικές μεθόδους για να 

καθορίσετε και να ποσοτικοποιήσετε την αξία μιας κοινότητας. 

 Εξερευνήστε καινοτόμους τρόπους αυτοματισμού και δημιουργήστε λύσεις για 

αυτοματοποιημένα εργαλεία στη διαχείριση κοινότητας. 

 

 

 

• Άτομα με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες: Θα πρέπει να μπορούν να 

γράφουν καλά και να επικοινωνούν καθαρά με πελάτες σε διαφορετικά 

μέσα (ιστολόγια, email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

• Άτομα με ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες: Οι διαχειριστές της 

κοινότητας θα πρέπει να παραμείνουν οργανωμένοι και να 

διαχειρίζονται τη διαδικασία παραγωγής περιεχομένου σε πολλές 

πλατφόρμες. 

• Άτομα με ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων: Θα πρέπει να είναι σε 

θέση να παράγουν και να ερμηνεύουν βασικά δεδομένα (ποιοτικά και 

ποσοτικά) για να παρακολουθούν την κοινότητα. 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 



 

7 
 

• Άτομα που είναι δυνατά στην επίλυση συγκρούσεων: Οι διαχειριστές της 

κοινότητας θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να αποκλιμακώνουν 

τεταμένες καταστάσεις ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. 

 

 

 

• Η διαχείριση της κοινότητας εξελίσσεται σε κεντρικό όργανο εταιρικής 

στρατηγικής προσελκύοντας υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες. 

• Στην αρχή, πρέπει γίνει επένδυση σε κάποιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

λογισμικό, αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα εγκαθιστώντας 

δωρεάν λογισμικό ή αγοράζοντας μεταχειρισμένο υλικό. 

• Μπορεί επίσης να ελαχιστοποιηθούν οι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

αγοράζοντας μεταχειρισμένο υλικό ή παρακολουθώντας 

συναντήσεις/εκπαιδεύσεις από το σπίτι. 

• Ο καθορισμός κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών, αλλά και η 

αυθεντικότητα και η ακρόαση της κοινότητας είναι μερικές από τις 

σημαντικές καλές πρακτικές. 

• Οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι η συμμετοχή των μελών της 

κοινότητας και η ποσοτικοποίηση της αξίας μιας κοινότητας. 

• Οι διαχειριστές της κοινότητας μπορούν να διεξάγουν έρευνα σχετικά με 

μεθόδους/εργαλεία πώς να εμπλακούν καλύτερα μια κοινότητα και 

σχετικά με τη δημιουργία/ερμηνεία δεδομένων. 

• Οι καλοί διαχειριστές κοινότητας έχουν ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, 

οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων. 

Συμπεράσματα 

t 



 

8 
 

Παραπομπές: 

• CMX (2021). 2021 Community Industry Report. 

https://cmxhub.com/community-industry-report-2021/ (Ανακτήθηκε στις 

14.04.2022). 

• HubSpot (2022): The Ultimate Guide to Community Management. 

https://blog.hubspot.com/marketing/community-management-expert-

advice (Ανακτήθηκε στις 14.04.2022). 

 

 

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.  

 

Το έργο αδειοδοτείται με την άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 
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