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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του χρόνου 
• Ρλεονεκτιματα διαχείριςθσ του χρόνου 
• Κφρια βιματα για ςωςτι διαχείριςθ του χρόνου 
• Θζτοντασ ςτόχουσ 
• Ρρογραμματιςμόσ / Εργαλεία διαχείριςθσ 

χρόνου 
• Εξεφρεςθ εργαςίασ 
• Δεξιότθτεσ και προετοιμαςία για τθν αναηιτθςθ 

εργαςίασ 
• Οργάνωςθ χρόνου κατά τθν εξεφρεςθ εργαςίασ 



ΣΚΟΡΟΣ 

• Ροια είναι θ ουςιαςτικι (για τον κακζνα) αξία 
του χρόνου 

• Τα υπζρ και τα κατά τθσ διαχείριςθσ του 
χρόνου  

• Απαραίτθτεσ αλλαγζσ για μια πιο ουςιαςτικι 
και ικανοποιθτικι ηωι 

• Αναγνϊριςθ λακϊν  



ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Κατανόθςθ ςε βάκοσ τθσ ζννοιασ του χρόνου 

• Νζα οπτικι ςχετικά με το χρόνο 

• Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςχζςθ ςασ με 
το χρόνο 

• Οφζλθ από τθ διαχείριςθ του χρόνου 

• Εργαλεία για επιτυχία 



ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

• Ελλθνικι Μυκολογία 

ΚΟΝΟΣ = Θεόσ του Χρόνου = ΚΑΤΑΣΤΕΡΤΙΚΟΣ 

 

• Αρχαία Ελλάδα (Ρλάτωνασ και Αριςτοτζλθσ) 

Ο χρόνοσ εξελίςςετε προςανατολιςμζνα, 
γραμμικά και χωρίσ επιςτροφι 

 

• Κοινι ϊρα ι ϊρα μθδζν (GMT)  



ΤΑ ΛΙΩΜΕΝΑ ΟΛΟΓΙΑ 
(The Persistence of Memory) – Salvador Dali (1931) 



ΤΥΡΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ 

 



Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ 24-ΩΟΥ 

• 8 ϊρεσ φπνου 

• 8 ϊρεσ εργαςίασ 

• 8 ϊρεσ διαςκζδαςθσ 

 



ΜΕΙΚΕΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ ΑΛΘΘΕΙΕΣ  

Τισ γνωρίηουμε αλλά… τισ αποφεφγουμε 
• Τα άτομα που διαχειρίηονται ζξυπνα το χρόνο 

τουσ ζχουν μια καλά οργανωμζνθ ηωι 
• Εάν μάκετε να διαχειρίηεςτε το χρόνο ςασ 

ςωςτά, κα ζχετε καταφζρει περιςςότερα 
προςωπικα αλλά και επαγγελματικά επιτεφγματα 
και ταυτόχρονα  κα ζχετε  λιγότερο άγχοσ και κα 
νιϊκετε καλφτερα με τον εαυτό ςασ 

• Θ ϊρα περνά γριγορα όταν αςχολοφμαςτε με 
κάτι ευχάριςτο και δεν περνά με τίποτα όταν 
κάνουμε κάτι βαρετό ι δφςκολο 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΘΘΕΙΕΣ 

ΧΟΝΟΣ: 

• Είναι δωρεάν αλλά και ανεκτίμθτοσ 

• Δεν μπορείσ να τον διεκδικιςεισ αλλά μπορείσ να 
τον χρθςιμοποιιςεισ 

• Δεν μπορείσ να τον κρατιςεισ αλλά μπορείσ να 
τον ξοδζψεισ 

• Αν περάςει και τον χάςεισ, δεν μπορείσ να τον 
ζχεισ ποτζ ξανά πίςω 

• Εςφ τον οδθγείσ 



ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

• Αυξάνει τθν παραγωγικότθτα (ςτθν εργαςία και ςτο ςπίτι) 

• Δθμιουργεί καλφτερθ διάκεςθ και μασ κάνει πιο 
χαροφμενουσ 

• Ρροςφζρει ιςορροπία ανάμεςα ςτουσ διαφορετικοφσ τομείσ 
τθσ ηωισ μασ (οικογζνεια, ςχζςθ, δουλειά, φίλοι, χόμπι) 

• Ελαττϊνει τθν ςκόπιμθ αποφυγι εργαςίασ 

• Εξουδετερϊνει τθν διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν τθσ 
τελευταίασ ςτιγμισ και τθροφνται τα deadlines 

• Μειϊνει το άγχοσ 

• Δίνει ευκαιρία για προετοιμαςία και επανάλθψθ 

• Βοθκά ςτθν καλφτερθ ςυνεργαςία με άλλουσ ανκρϊπουσ και 
ςτο ομαδικό πνεφμα 



ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΧΟΝΟΥ = ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΗΩΘΣ 

- Θα ζφτανε θ μζρα αν είχε παραπάνω από 24 
ϊρεσ;  

Η μζρα ζχει για όλουσ 24 ώρεσ!!! 
 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΟΥ  ΟΘΑ ΚΑΘΕ ΛΕΡΤΟ ΤΘΣ 
ΜΕΑΣ!!! 



ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΧΟΝΟΥ (Asthon) 

• Ρόςο χρόνο διακζτεισ ςυνολικά;  

  - εαλιςτικι εκτίμθςθ του διακζςιμου   
    χρόνου μασ 

• Ρόςο χρόνο κα διακζςεισ για κάκε εργαςία; 

  - Καταμεριςμόσ  Σκζψθ και εκτίμθςθ των   

                                              καταςτάςεων 

ΝΑ ΘΤΜΑΣΕ!!! 

Σεβαςμόσ ςτον εαυτό ςασ και τθ διάκεςθ του ι τθν 
αντοχι του 



ΡΩΣ ΓΕΜΙΗΟΥΜΕ ΤΟ ΧΟΝΟ ΜΑΣ; 

 

 

 

 

 

 

• Ροιο είναι το θκικό δίδαγμα; 



ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΓΚΟΙ 

• Τισ περιςςότερεσ φορζσ ψάχνουμε τρόπουσ 
για να χωρζςουμε περιςςότερα πράγματα 
ςτθ μζρα μασ 

• Το δίδαγμα είναι ότι αν δεν βάηαμε πρϊτα τισ 
μεγάλεσ πζτρεσ, δεν κα χωροφςαν κακόλου 

• Θ αλικεια είναι ότι πρζπει πρϊτα να 
ανακαλφψουμε τουσ δικοφσ μασ μεγάλουσ 
όγκουσ 

 



ΩΤΘΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΣΑΣ: 

• Τι είναι ςθμαντικό για μζνα; 

• Ροιεσ είναι οι πιο ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ 
μου; 

• Ρωσ μπορϊ να αξιοποιιςω τον χρόνο μου 
ςοφά; 

• Ροιεσ είναι οι προτεραιότθτεσ μου; 



ΡΟΥ ΞΟΔΕΥΩ ΤΟΝ ΧΟΝΟ ΜΟΥ; ΤΙ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ; 

• Τθλεόραςθ 

• Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

• Τθλζφωνο 

• Email 

• Internet 

• Άςκοπεσ ςυηθτιςεισ χωρίσ νόθμα 

• Ταυτόχρονεσ εργαςίεσ 

• Δεν ολοκλθρϊνω κάτι που άρχιςα 

• Λάκοσ / Δυςάρεςτθ εργαςία 

• Εργαςία χωρίσ όφελοσ ι επιβράβευςθ 

• Μεγάλοσ φόρτοσ εργαςίασ 

• Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ 



• Απουςία γραπτοφ πλάνου δράςθσ 

• Ζλλειψθ ομαδικοφ πνεφματοσ 

• Αποδιοργάνωςθ (χάοσ γφρω μου) 

• Ραράλογοσ υπολογιςμόσ χρόνου 

• Απουςία εςτίαςθσ και ςυγκζντρωςθσ 

• Ενοχλιςεισ / Διακοπζσ 

• Μελαγχολία / Άγχοσ 

• Φόβοσ αποτυχίασ 

• Χαμθλι αυτοεκτίμθςθ 

• Τελειομανία 

• Ανικανότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων 

• Δυςκολία ςτο να πω «όχι» 



  
ΚΥΙΑ ΒΘΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ 

 

• Αυτογνωςία και ςτόχοι 
• Δθμιουργία και διατιρθςθ προςωπικοφ πλάνου 
 
1. Θζςτε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ 
2. Καταγράψτε τα κφρια ςθμαντικά γεγονότα ςε ζνα 

θμερολόγιο  
3. Δθμιουργιςτε εβδομαδιαίο πλάνο με τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ εβδομάδασ 
4. Αποφαςίςτε για τθν κατανομι χρόνου ςε κάκε 

ςθμαντικι εργαςία 
5. Δθμιουργιςτε λίςτα εργαςιϊν τθσ θμζρασ 



• Μθν αναβάλλετε: Αναβλθτικότθτα ςθμαίνει 
λζτε ψζματα ςτον εαυτό ςασ 

• Μθν βρίςκετε δικαιολογίεσ: 

 

«Θα το κάμω αφριο, Sorry που άργηςα, από 
Δευτέρασ, του χρόνου θα γραφτώ γυμναςτήριο, 

μιςό λεπτό να απαντήςω ένα μήνυμα ςτο 
Facebook» 



ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ 

• Κακυςτεριςεισ  

• Αναβολζσ 

• Αςυνζπεια 

• Άγχοσ / Ρανικόσ 

• Λάκοσ προτεραιότθτεσ 

• Ρολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ 

http://www.danamanciagli.com/wp-content/uploads/2013/11/Job-Search-Time-Management-Tips-and-Tricks.jpg


 
ΜΙΑ ΤΥΡΙΚΘ ΕΙΚΟΝΑ 

 



ΤΕΛΙΚΑ… ΧΟΝΟΣ... ΥΡΑΧΕΙ!!! 

 

• Αρκετόσ ϊςτε να κάνουμε αυτό που είναι 
απαραίτθτο για τθ ηωι μασ 

• Θ αποτελεςματικι του διαχείριςθ πριν μασ 
γίνει ςυνικεια και τρόποσ ηωισ κα... Ράρει 
χρόνο! 



ΑΧΕΣ 

• Δζςμευςθ 

• Ρρογραμματίςτε και τισ ευχάριςτεσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ραράδειγμα: 
Λίςτα κακθκόντων:  

 
 

 

Ρρογραμματιςμόσ χρόνου: 

 

ΔΕΥΤΕΑ ΤΙΤΘ ΤΕΤΑΤΘ 

ΤΑΡΕΗΑ ΕΥΜΑ ΧΑΤΟΥΑ 

ΣΙΔΕΟ ΨΩΝΙΑ ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΘΣΘ ΜΕ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΑ ΤΙΤΘ ΤΕΤΑΤΘ ΡΕΜΡΤΘ 

ΤΑΡΕΗΑ ΕΥΜΑ ΧΑΤΟΥΑ ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΜΑΙΑ ΨΩΝΙΑ ΤΕΝΝΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΥΛΟ ΣΙΔΕΟ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΡΟΔΘΛΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑ 



ΑΧΕΣ (ςυνζχεια) 

• Επιλογι / Κατανομι – Ζνα πράγμα κάκε φορά 

• ουτίνα (π.χ. δθμιουργία κακθμερινισ λίςτασ) 

• Ευελιξία – Κενόσ χρόνοσ μεταξφ των εργαςιϊν 

 



ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

• Ζνα όνειρο είναι μονάχα ζνα όνειρο. Ζνασ 
ςτόχοσ είναι ζνα όνειρο με ςχζδιο και 
προκεςμία. 

(Αμερικάνοσ επιχειρθματίασ Harvey Mackay) 



ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (ςυνζχεια) 

ΑΧΙΚΑ: 
• Ρροχποκζςεισ 
• Ρόροι που χρειάηονται 
• Ρροςόντα που πρζπει να αποκτθκοφν 
• Γνϊςθ που πρζπει να αφομοιωκεί 
• Τι πρζπει να προθγθκεί 
 
ΝΑ ΘΤΜΑΣΕ!!! 
Οι ςτόχοι μποροφν να αλλάξουν κακϊσ αλλάηουν οι 
ςυνκικεσ αλλά ΡΟΤΕ ςαν αποτζλεςμα τθσ αδυναμίασ 
μασ να ολοκλθρϊςουμε κάποιουσ ςτόχουσ 



Θ ΕΞΥΡΝΘ ΑΧΘ (SMART) 

• Specific – Συγκεκριμζνοι / Ξεκάκαροι 

• Measurable – Μετριςιμοι 

• Attainable – Εφικτοί 

• Realistic – εαλιςτικοί 

• Timely – Με χρονικι ςθμαςία και ζκταςθ 



• Συγκεκριμζνοσ: Θζλω από τα 65 κιλά να πάω ςτα 
60 με τθ βοικεια διαιτολόγου 

• Μετριςιμοσ: Θα χάςω 5 κιλά 

• Εφικτόσ: Μπορεί να γίνει αφοφ δεν υπερβαίνει 
τισ δυνατότθτεσ μου 

• εαλιςτικόσ: Ζχω τα χριματα για το διαιτολόγο 
και το ςϊμα μου μπορεί να χάςει 5 κιλά 

• Χρονικά προςδιοριςμζνοσ: Μζςα ςτουσ 
επόμενουσ 5 μινεσ  



TIPS 

• T  = Take  a Break 

• I = Invigorate yourself 

• P = Plan 

• S = Set your priorities 



ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΟΧΙ 

• Πχι δεν μπορϊ να το κάνω 

• Πχι δεν προλαβαίνω να πάω 

• Πχι δεν κζλω ςιμερα να το κάνω 

• Πχι ευχαριςτϊ 

 

• Το ΟΧΙ όπωσ και το ΝΑΙ είναι ολοκλθρωμζνεσ 
απαντιςεισ και δεν χρειάηεται να 
απολογοφμαςτε για αυτζσ 



ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

• Το κακθμερινό «Time log» 
• Καταγραφι των δραςτθριοτιτων κατά τθ διάρκεια 

μιασ κανονικισ εβδομάδασ κάκε μιςι ϊρα 
• Καταγραφι τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μζρασ – ΜΘΝ ΑΦΘΝΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ ΡΙΣΩ 
• Ρρόςκεςθ του χρόνου που ξοδεφετε για κάκε 

δραςτθριότθτα και καταγραφι ςχολίων 
• Στο τζλοσ τθσ εβδομάδασ αφιερϊςτε χρόνο για 

εξακρίβωςθ των πλθροφοριϊν 
• Υπάρχουν οποιεςδιποτε τάςεισ; Ροιοσ είναι ο  

μεγαλφτεροσ «time waster »; 
   θμείωςθ: Δίνετε και ςε άλλουσ  ευκφνεσ. Όχι μόνο   
                       ςτον εαυτό ςασ 

 



TIME LOGS / WEEKLY PLANNERS 



 



ΔΙΑΦΟΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΧΟΝΟΥ 

Online: 
• Outlook Calendar 
• Cozi Calendar app – για computer και smartphones 
• iCal 
 
Offline / το χαρτί: 
• Staples ARC 
• Franklin Covey 
• Dayplanners / Dayrunners 
• Mead 



  
ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΡΑΕΜΒΟΛΩΝ  

 

• Είναι ευκολότερο να διεκπεραιϊνετε τθν 
αλλθλογραφία ςτθν αρχι τθσ θμζρασ  

• Αποφαςίςτε να μθ ςπαταλάτε χρόνο ςε άςκοπα 
τθλεφωνιματα 

• Επιμζνετε ςτισ επιςκζψεισ με ραντεβοφ 
• Αποφεφγετε τισ μθ παραγωγικζσ και μθ 

αποδοτικζσ ςυναντιςεισ (αρχι και τζλοσ) 
• Φροντίςτε ϊςτε το περιβάλλον του γραφείου 

ςασ να ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι χριςθ 
του χρόνου. 
 
 



 ΕΞΕΥΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

• Μεγάλοσ ανταγωνιςμόσ 
• Επίμονεσ προςπάκειεσ για μία ςυνάντθςθ ι 

ςυνζντευξθ με τον εργοδότθ 
• Οι περιςςότερεσ κενζσ κζςεισ εργαςίασ δεν 

γίνονται γνωςτζσ ςτο ευρφτερο κοινό 
• Ρακθτικι ςτάςθ αναηιτθςθσ εργαςίασ  

απογοιτευςθ και μακροχρόνια ανεργία   
• Αναηιτθςθ μθ κοινοποιθμζνων κζςεων εργαςίασ 
 ελάχιςτθ ανταγωνιςτικότθτα και μεγάλεσ 
πικανότθτεσ εξεφρεςθσ επικθμθτισ εργαςίασ 



• Θ αναηιτθςθ εργαςίασ είναι μια οργανωμζνθ εκςτρατεία  
• Συςτθματικι εναςχόλθςθ και ςωςτι διαχείριςθ του 

χρόνου και οργάνωςθ των ενεργειϊν ςασ 
• Χαλαροί και επιεικισ προσ τον εαυτό ςασ όταν βρίςκεςτε 

κάτω από πίεςθ 
• Να μιλάτε κετικά για τον εαυτό ςασ  
• Θ καλι φυςικι και ψυχικι κατάςταςθ βοθκοφν ςτθν 

διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ ςασ και του θκικοφ ςασ ςε 
υψθλό επίπεδο  

• Αυτό ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ 
διότι οι εργοδότεσ, προτιμοφν όςουσ είναι αιςιόδοξοι και 
δραςτιριοι  
 

 ΕΞΕΥΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 



ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ  

Επίςθμα κανάλια πλθροφόρθςθσ  

• Αγγελίεσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά (τοπικζσ, 
εκνικζσ, διεκνείσ, εξειδικευμζνοσ τφποσ)  

• Διάφορεσ προκθρφξεισ: Δθμόςιοσ Τομζασ 
(Εφθμερίδα Κυβζρνθςθσ) 

• Ευρωπαϊκζσ Ευκαιρείεσ εργαςίασ  

• Γραφεία εφρεςθσ εργαςίασ  

• Γραφεία ςταδιοδρομίασ Ρανεπιςτθμίων (π.χ. 
ΤΕΡΑΚ) 

• Γραφεία επαγγελματικϊν ςυλλόγων  



Ανεπίςθμα κανάλια πλθροφόρθςθσ  

• Ρροςζγγιςθ των εργοδοτϊν (μζςω e-mail, 
τθλεφωνιματοσ, προςωπικισ ςυνάντθςθσ)  

• Δθμοςίευςθ αγγελίασ προςφοράσ εργαςίασ  

• Ανάπτυξθ κατάλλθλου κοινωνικοφ δικτφου 
(φίλοι, ςυγγενείσ, κακθγθτζσ, ςυνάδελφοι) με 
ςκοπό τθν άμεςθ πλθροφόρθςθ για 
υπάρχουςεσ ι επικείμενεσ κζςεισ εργαςίασ  

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ  



ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

• όλοσ «δράςτθ» και όχι παρατθρθτι 

• Ανάπτυξθ ενεργθτικισ ςτάςθσ  

• Θ επαγγελματικι ςασ πορεία κακορίηεται από τισ δικζσ 
ςασ επιλογζσ και όχι από εξωτερικοφσ παράγοντεσ 

• Μθν περιμζνετε από τθν  τφχθ,  από τουσ άλλουσ, ι 
από τον καλό ςασ άγιο  

• Ο ςυνειδθτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ επαγγελματικισ ςασ 
ηωισ ςασ επιτρζπει να αποκτιςετε καλφτερο ζλεγχο 
τθσ ηωισ ςασ και του προοριςμοφ ςασ  

• Μάκετε να αναγνωρίηετε τισ καλζσ ευκαιρίεσ όταν 
αυτζσ εμφανίηονται 



ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

• Ρριν αρχίςετε τθν προςζγγιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, 
χρειάηεται να αφιερϊςετε αρκετό χρόνο για να 
μελετιςετε το χϊρο εργαςίασ που ςασ ενδιαφζρει 

• Να ανακαλφψετε τισ ικανότθτεσ και γνϊςεισ που 
απαιτοφνται για τθ κζςθ που κζλετε  

• Να καταλάβετε και να εκτιμιςετε το κατά πόςο 
μπορείτε να ανταποκρικείτε ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ – «Κnow thyself» 

• Στόχοσ ςασ πρζπει να είναι θ εφρεςθ τθσ εργαςίασ που 
αρμόηει καλφτερα ςτον χαρακτιρα, ςτισ γνϊςεισ και 
ςτισ δεξιότθτζσ ςασ ςτο πλαίςιο των ευκαιριϊν που 
ςασ προςφζρονται 
 



ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΥΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΗΜΑΣΑ 

• Ανακαλφψτε τον εαυτό ςασ / τθν πορεία 
ςασ 

• Διερευνιςτε τισ επιλογζσ ςασ 

•  Αξιολογιςτε άλλεσ επιλογζσ, όπωσ για 
παράδειγμα τα Internships / Summer 
Jobs 

• Επιπλζον Σπουδζσ 

• Επεκτφνετε το δίκτυο ςασ 



ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΣΑΣ 

• Διαβάςτε για τισ διάφορεσ Βιομθχανίεσ , τισ 
Οργανϊςεισ, τισ Εταιρείεσ και αλλά επαγγζλματα 
που πικανόν να ςασ ενδιαφζρουν 

 

• Ραρατθριςτε τισ κζςεισ εργαςίασ που υπάρχουν 
γφρω ςασ, ειδικά εκείνεσ που γίνονται γνωςτζσ 
μζςω του ςτενοφ οικογενειακοφ ςασ κφκλου 

 

• Μιλιςτε ςε επαγγελματίεσ διαφόρων 
επιχειριςεων, ποτζ δεν ξζρεισ τι μπορεί να 
εξελιχκεί μζςα από μία γνωριμία 

 



ΕΣΤΙΑΗΟΝΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Σι πρζπει να γνωρίηετε για μια εταιρεία :  

• Το μζγεκοσ του οργανιςμοφ (ςφγκριςθ με άλλεσ εταιρείεσ του κλάδου)  

• Ζτοσ ίδρυςθσ τθσ εταιρείασ / Ιςτορία οργάνωςθσ  

• Γεωγραφικζσ περιοχζσ / Εταιρικι ζδρα  

• Ρροϊόντα και υπθρεςίεσ / Ρελατολόγιο  

• Υπόβακρο των κορυφαίων Διευκυντικϊν Στελεχϊν  

• Αξίεσ / Εταιρικι κουλτοφρα  

• Οργανωτικι δομι  

• Τρζχουςα οικονομικι κατάςταςθ  

• Ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ των πωλιςεων των τελευταίων πζντε χρονϊν  

• Ανταγωνιςμόσ  

• Φιμθ  

• Μελλοντικζσ προοπτικζσ  

• Νζα / Εξελίξεισ / Τάςεισ για τθν εταιρεία 



Θ ΡΥΑΜΙΔΑ ΤΟΥ PETER S. FISKE  

Η Αναηιτθςθ Εργαςίασ          
& το χζδιο Δράςθσ  
 
      Η Εςτίαςθ  
 
          Η Αυτο-Αξιολόγθςθ 
 
               Η Εξερεφνθςθ 

  



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ!!! 

• Επενδφςτε ςτο βιογραφικό ςςσ και κάντε το 
να είναι επαγγελματικό 

• Δθμιουργιςτε το δικό ςασ επαγγελματικό 
Profile ςτο LinkedIn – 95% των εταιρειϊν κα 
το ελζγξουν πριν ςασ καλζςουν ςε ςυνζντευξθ 

• Δϊςτε το βιογραφικό ςασ ςε διάφορα άτομα / 
εταιρείεσ  

 

 



ΟΓΑΝΩΣΘ ΧΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΞΕΥΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

• Μελετιςτε τθν επιχείρθςθ ϊςτε να είςτε ενιμεροι για 
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ, τον κλάδο τθσ κτλ, ςε 
περίπτωςθ που ςασ τεκεί κάποια ςχετικι ερϊτθςθ, 
αλλά και για να αποδείξετε ότι είςτε κατάλλθλοσ για 
τθ κζςθ 

• Σκζφτείτε όλουσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κα 
κζλατε να δουλζψετε ςτθν ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ  

• Ρροετοιμάςτε απαντιςεισ για όλεσ τισ ενδεχόμενεσ 
ερωτιςεισ που μποροφν να ςασ τεκοφν  

• Σκζφτείτε πικανζσ ερωτιςεισ που κα κζλετε να κάνετε 
ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ  

• Βεβαιϊκείτε ότι ζχετε ςτθ διάκεςθ ςασ αντίγραφα του 
βιογραφικοφ ςασ, διότι μπορεί να ςασ ηθτθκοφν  



ΒΑΣΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 

• Θετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ δουλειά  

• Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ  

• Αυτοπεποίκθςθ  

• Ευελιξία  

• Κριτικι Σκζψθ  

• Ομαδικό Ρνεφμα  

• Θγετικζσ ικανότθτεσ  



ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 

• ΧΟΝΟΣ = Ζννοια περίεργθ και αντιφατικι 

• Ορκι χριςθ  Ευτυχιςμζνθ ηωι  

 



«Ο ΧΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΘΜΑ» 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤOYME!!! 

• ΕΩΤΘΣΕΙΣ; 



MR. BEAN VIDEO 

• Getting Up Late for the Dentist  


