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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ  

 
 
   
 

 

 

 
 

Η συγκέντρωση στις σωματικές σας ενέργειες θα 
απομακρύνει την προσοχή σας από τις αρνητικές 
διεργασίες σκέψης και το αίσθημα νευρικότητας και θα 
σας κάνει να συγκεντρωθείτε και να μειώσετε σημαντικά 
τη νευρικότητά σας. 
 
Ολόκληρο το σώμα μας είναι μια πηγή πληροφοριών. Η 
έκφραση του προσώπου μας, η στάση του σώματος, οι 
χειρονομίες, η οπτική επαφή, το άγγιγμα, η μυρωδιά και 

 
Η γλώσσα του σώματος ανήκει στη μη λεκτική 
επικοινωνία. Η γλώσσα του σώματός μας μπορεί 
να μιλήσει πιο δυνατά από τη φωνή μας. Το να 
είστε σε θέση να κατανοείτε τα σήματα που 
στέλνετε και λαμβάνετε διευκολύνει τη σχέση σας 
με τους άλλους, ιδίως σε συνεντεύξεις. Ταυτόχρονα 
σας βοηθά να δείχνετε πιο σίγουροι, πιο ειλικρινείς 
και πιο συντονισμένοι με το άλλο πρόσωπο. 
 

 



 

ο τρόπος που ντυνόμαστε και φροντίζουμε τον εαυτό μας 
λένε κάτι για εμάς. 
 
Παρόλο που είναι τόσο σημαντικό μέρος της επικοινωνίας, 
τις περισσότερες φορές δεν έχουμε καν επίγνωση της 
γλώσσας του σώματός μας. Εκφράζουμε ευτυχία, 
νευρικότητα, φόβο, χαρά, αυτοπεποίθηση χωρίς 
συνειδητή επίγνωση. Μερικές φορές η γλώσσα του 
σώματός μας δεν μπορεί να ελεγχθεί, αλλά με τον καιρό 
μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στην 
αποφυγή μη χρήσιμων συμπεριφορών. 
 
Θα εστιάσουμε στο ταίριασμα, τον καθρέφτη, τη θετική 
γλώσσα του σώματος, την ενεργή ακρόαση, τον κώδικα 
ντυσίματος και τα πράγματα που πρέπει να 
αποφεύγονται. 
 
Ασορτί 
 
Ταιριάξτε τα μη λεκτικά μηνύματα με τα λεκτικά 
μηνύματα -έτσι θα πρέπει πάντα να γνέφετε όταν 
συμφωνείτε, να κουνάτε το κεφάλι σας όταν διαφωνείτε 
κ.λπ. 
 
Αντικατοπτρισμός 
 
Καθρέφτης, εδώ ταιριάζετε ή καθρεφτίζετε τη γλώσσα του 
σώματος του άλλου ατόμου, γεγονός που σχεδόν πάντα 
έχει ως αποτέλεσμα να κάνετε το άτομο στο οποίο μιλάτε 



 

να αισθάνεται περισσότερο σε σχέση μαζί σας - να 
σχετίζεται καλύτερα μαζί σας. Στους ανθρώπους αρέσει να 
τους αρέσουν οι άνθρωποι. Αλλά πολλές προσπάθειες 
καθρεφτισμού πάνε άσχημα στραβά, καθώς πρόκειται 
για μια πολύ λεπτή τεχνική. Πρέπει να καθρεφτίζεστε 
πολύ προσεκτικά και απαλά, ώστε να μην είναι καθόλου 
εμφανές, διαφορετικά θα φανείτε πολύ παράξενοι! 
Θυμηθείτε: ποτέ μην καθρεφτίζετε επιθετικούς 
συνεντευκτές, μην καθρεφτίζετε νευρικούς ανθρώπους, 
μην καθρεφτίζετε κακές συνήθειες όπως το ξύσιμο, 
καθρεφτίζετε μόνο ανθρώπους που οι ίδιοι έχουν καλή 
γλώσσα του σώματος. Μην το παρακάνετε! -να είστε πολύ, 
πολύ, διακριτικοί, αν κάνετε εμφανές ότι καθρεφτίζετε, 
έχετε αποτύχει. 
 



 

ΘΕΤΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΡΟΝΟΜΊΕΣ  
 

Χαμόγελο  
 
Το χαμόγελο ενός ατόμου είναι κρίσιμο για τις αντιλήψεις 
των ανθρώπων. Ένα ζεστό, γνήσιο χαμόγελο επικοινωνεί 
συναισθήματα περισσότερο από τις λέξεις. Το χαμόγελο 
εκπέμπει ζεστασιά και επιτρέπει στους ανθρώπους να 
αισθάνονται άνετα και κάνει μια εξαιρετική πρώτη 
εντύπωση και μεταδίδει αυτοπεποίθηση. 
 
Χειραψίες 
 
Οι χειραψίες πρέπει να είναι σταθερές αλλά όχι πολύ 
δυνατές. Οι αδύναμες χειραψίες υποδηλώνουν έλλειψη 
εμπιστοσύνης. 
 
Σκύψτε προς τα εμπρός 
 
Γείρετε ελαφρώς προς τα εμπρός στην καρέκλα σας για 
να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε και να ακούσετε ενεργά. 
 
Ανοιχτά χέρια   
 
Το άτομο ανοίγει τα χέρια, ώστε να φαίνονται οι παλάμες 
και τα δάχτυλα και υποδηλώνει ότι μπορεί να τον/την 
εμπιστευτεί κανείς. Συνδέεται με την αλήθεια, την 
ειλικρίνεια και το άνοιγμα, ενώ η χειρονομία με τις 



 

παλάμες προς τα κάτω υποδηλώνει κυριαρχία, 
επιθετικότητα και εξουσία. 
 
 
Ψηλά το πηγούνι 
Για να δείχνετε αυτοπεποίθηση, θέλετε να κρατάτε το 
πηγούνι σας ψηλά. Αλλά, αν το παρακάνετε, ξαφνικά 
φαίνεστε συγκαταβατικός. 
 
 
Επαφή με τα μάτια 
 
Η επαφή με τα μάτια είναι σημαντική καθώς μεταδίδει 
εμπιστοσύνη και σιγουριά. Όταν μιλάτε σε κάποιον, η 
δημιουργία οπτικής επαφής σας επιτρέπει να ελέγξετε ότι 
αυτός καταλαβαίνει και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για 
αυτά που λέτε, ενώ όταν ακούτε, η δημιουργία οπτικής 
επαφής μεταφέρει την προσοχή σας και είναι μια 
χειρονομία ευγένειας. 
 
Η έλλειψη οπτικής επαφής δείχνει αποφυγή και καθιστά 
σχεδόν αδύνατο να δημιουργήσετε σχέση με κάποιον. Η 
υπερβολική οπτική επαφή μπορεί να σας κάνει να 
αισθάνεστε άβολα. Περίπου πέντε έως δέκα 
δευτερόλεπτα οπτικής επαφής είναι περίπου το σωστό 
για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τον ακροατή σας. 
Μετά από αυτό θα πρέπει να κάνετε τη βλεμματική σας 
επαφή λιγότερο ολοκληρωμένη. Διαφορετικά, η σύνδεση 
με τον ακροατή σας γίνεται υπερβολικά έντονη και 



 

μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με αγώνισμα με το βλέμμα. 
Οι ομιλητές τείνουν επομένως να κάνουν και να 
διακόπτουν τακτικά την οπτική επαφή, ενώ οι ακροατές 
τείνουν να διατηρούν την οπτική επαφή για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. 
 
 
Ενεργητική ακρόαση 
 
Η ακρόαση δεν είναι μόνο κάτι που κάνετε με τα αυτιά 
σας. Τα σήματα ή οι συμπεριφορές ακρόασης 
περιλαμβάνουν: οπτική επαφή, νεύματα, "ήχους 
ακρόασης" ("Μμμ", "Α-χα" κ.λπ.), χαμόγελο, κλίση προς τα 
εμπρός, ανοιχτή γλώσσα του σώματος, αντίδραση σε 
αυτά που λέει ο άλλος. 
 
  



 

ΕΜΦΆΝΙΣΗ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ 
 
Μην ντύνεστε πολύ casual  
 
Συνήθως συνιστώνται σκούρα χρώματα, οι γυναικείες 
φούστες δεν πρέπει να είναι κοντύτερες από το γόνατο. 
Ξεκουμπώστε το παλτό ή το σακάκι σας μόλις καθίσετε. 
 
 
Να είστε τακτοποιημένοι και καθαροί  
 
Βεβαιωθείτε ότι το κοστούμι/φόρεμά σας είναι καθαρό 
και χωρίς ρυτίδες. 
 
Να είστε συντηρητικοί. Οι γυναίκες δεν πρέπει να 
φορούν υπερβολικά παπούτσια, στενά ή αποκαλυπτικά 
ρούχα και υπερβολικά κοσμήματα.  
 
Να είστε περιποιημένοι  
 
Αποφύγετε τα δραστικά ή άγρια χτενίσματα. Οι άνδρες 
πρέπει να είναι ξυρισμένοι (εκτός αν έχετε μούσι!), οι 
γυναίκες δεν πρέπει να φορούν υπερβολικό μακιγιάζ. 
 
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 
 
Αποφύγετε να παίζετε με αντικείμενα (στυλό, χαρτί, 
αντικείμενα στην τσέπη σας), να αγγίζετε τα μαλλιά, τη 
μύτη, τα αυτιά, τα κοσμήματα, να σταυρώνετε ή να 



 

διπλώνετε τα χέρια σας, να συνοφρυώνεστε, να τρίζετε τα 
δόντια σας, να αγκομαχάτε. 

 
 

 

 

 
 
Θυμηθείτε τους πρώτους κανόνες: ταίριασμα και καθρέφτισμα: - οι 
άνθρωποι αρέσκονται σε ανθρώπους που μοιάζουν με τους εαυτούς 
τους. Αντιστοίχιση όποτε είναι δυνατόν, προκειμένου να 
δημιουργηθεί κοινός τόπος και να οικοδομηθεί σχέση. 
 
Προσέξτε την αρνητική γλώσσα του σώματος και προσπαθήστε να 
κάνετε θετική εντύπωση χρησιμοποιώντας θετική γλώσσα του 
σώματος. 
 
Ντυθείτε κατάλληλα για την περίσταση. 
 
Η επαφή με τα μάτια είναι απολύτως κρίσιμη. Αλλά μην το 
παρακάνετε και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την οπτική επαφή 
με τα μάτια για να ακούτε ή να μιλάτε ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Η ακρόαση πρέπει να είναι μια ενεργητική διαδικασία, οπότε μην 
κάθεστε απλά εκεί - Πρέπει να σας βλέπουν να ακούτε!  

 



 

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 

 

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 

 

 
Οι δύο κύριες μορφές προφορικής επικοινωνίας 
περιλαμβάνουν τη γραπτή και την προφορική 
επικοινωνία. 
Προφορική επικοινωνία είναι η διαδικασία έκφρασης 
πληροφοριών ή ιδεών από στόμα σε στόμα. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο στόχος της επικοινωνίας στην εργασία είναι να αποδίδετε καλά 
και να αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

επαγγελματικές σας δεξιότητες, να οικοδομείτε καλές σχέσεις με 
προϊσταμένους, συναδέλφους και πελάτες, να συνεργάζεστε όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματικά ως ομάδα. 
 

Ένας απλός ορισμός λέει ότι "επικοινωνία είναι η αμοιβαία 
ανταλλαγή γεγονότων, ιδεών, σκέψεων και αντιλήψεων, που οδηγεί 

σε κοινή κατανόηση από όλα τα μέρη".  
 
 

 



 

Συμβαίνει πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω 
τηλεφώνου ή διαδικτύου (βιντεοκλήσεις).   
Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία έχει το 
πλεονέκτημα ότι προσθέτει το μη λεκτικό στοιχείο 
που μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες από το ίδιο 
το μήνυμα. 
ΚΟΙΝΆ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΉ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ  
ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 

Τυπική έναντι άτυπης επικοινωνίας  
Επίσημα αναφέρεται στο πρόσωπο/α με το/τα οποίο/α 
επικοινωνείτε. 

➢ Η επίσημη επικοινωνία ρέει μέσω των επίσημων 
διαύλων που έχουν σχεδιαστεί στο οργανόγραμμα. Αν 
τα τμήματα εκπαίδευσης στείλουν ένα σημείωμα με το 
οποίο ρωτούν αν στην εκπαίδευση θα προτιμούσατε 
χορτοφαγικό ή μη χορτοφαγικό γεύμα είναι επίσημο. 

➢ Η ανεπίσημη επικοινωνία είναι ταχύτερη και ρέει 
ελεύθερα στον οργανισμό συζητώντας για ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων. Οι επικοινωνίες μπορεί να είναι 
προφορικές ή γραπτές. Αν ο συνάδελφός σας στέλνει 
μήνυμα ή σας τηλεφωνεί για να σας ρωτήσει τι είδους 
πίτσα θα θέλατε για μεσημεριανό γεύμα είναι άτυπη. 

Μια συνέντευξη για δουλειά είναι μια επίσημη 
συζήτηση, ενώ το να ζητάτε από τον συνάδελφό 
σας να σας δώσει το όνομα του νέου πελάτη είναι 
ανεπίσημο. 
 



 

 
Στόχος 

Όταν επικοινωνούμε όλοι έχουμε έναν σκοπό, αλλά 
πολλές φορές αυτός δεν είναι ξεκάθαρος ούτε στον 
εαυτό μας. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι και 
συγκεκριμένοι σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. 
Με αυτή τη συζήτηση ή το έγγραφο θέλω 
να....ενημερώσω / απαντήσω / επιβεβαιώσω / 
διευκρινίσω / εξηγήσω / προτείνω / συστήσω / ζητήσω 
/ ανακοινώσω / συνοψίσω / προσδιορίσω / προτείνω .... 

Προσδοκία 
Τι θέλετε να κάνει ο άλλος; 
Με αυτή τη συζήτηση ή το έγγραφο θέλω το/τα άλλο/α 
πρόσωπο/α να ... συμφωνήσει/απαντήσει σε 
ερωτήσεις/δώσει στοιχεία/εξετάσει την πρότασή 
μου/ολοκληρώσει μια εργασία/να μου δώσει 
ανατροφοδότηση/να διερευνήσει ένα ζήτημα/να 
εγκρίνει τη χρηματοδότηση/να εφαρμόσει ένα σχέδιο..... 
Είτε πρόκειται για προφορική είτε για γραπτή 
επικοινωνία, στην αρχή θα πρέπει να πείτε περί τίνος 
πρόκειται το μήνυμα, στη συνέχεια να το πείτε και στο 
τέλος να συνοψίσετε αυτά που είπατε. 

 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 

Το κλασικό μοντέλο επικοινωνίας είναι: 

Υπάρχουν 4 τύποι λεκτικής επικοινωνίας 
 

1. Ενδοπροσωπική 
επικοινωνία 

2. Διαπροσωπική 
επικοινωνία 

3. Επικοινωνία 
μικρών ομάδων 



 

4. Δημόσια 
επικοινωνία 

 
1. Αν εξετάσουμε το μοντέλο επικοινωνίας 

Ενδοπροσωπική επικοινωνία σημαίνει 
κωδικοποίηση του μηνύματος. Συμβαίνει στο μυαλό 
μας με τις δικές μας σκέψεις, συναισθήματα και ιδέες. 
Εδώ οργανώνουμε το μήνυμά μας λαμβάνοντας υπόψη 
τι θέλουμε να πετύχουμε και ποια ανταπόκριση 
περιμένουμε από το άλλο άτομο. Η ίδια διαδικασία 
λαμβάνει χώρα στο μυαλό του ΛΗΠΤΗ όταν 
αποκωδικοποιεί το μήνυμα. 
 
 

2. Διαπροσωπική επικοινωνία. Αυτή η μορφή 
επικοινωνίας λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ατόμων που 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, συναισθήματα και 
νοήματα μέσω λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων 
και είναι επομένως μια συζήτηση ένας προς έναν. 

 
 

3. Η επικοινωνία μικρών ομάδων αναφέρεται σε 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τριών ή περισσότερων 
ατόμων που συνδέονται μέσω ενός κοινού σκοπού, 
αμοιβαίας επιρροής και κοινής ταυτότητας. 
 
 



 

4. Η δημόσια επικοινωνία χρησιμοποιείται για μεγάλα 
ακροατήρια και μερικές φορές αρκετά ετερογενή, ο 
ομιλητής είναι φυσικά απομακρυσμένος από το 
ακροατήριο και λαμβάνει χώρα στη δημόσια σφαίρα. Τα 
δημόσια μηνύματα κατασκευάζονται πιο προσεκτικά 
από τα διαπροσωπικά μηνύματα. 

Εμπόδια στην προφορική επικοινωνία 
Κοιτάζοντας ξανά το μοντέλο επικοινωνίας, τα 
ΦΡΑΓΜΑΤΑ εμφανίζονται κατά τη ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ. Αναφέρονται στα φυσικά εμπόδια, 
όπως ο τόπος, ο χώρος, ο θόρυβος ή το κανάλι 
επικοινωνίας (κακή τηλεφωνική/διαδικτυακή σύνδεση). 
Ωστόσο, ένα από τα κυριότερα εμπόδια βρίσκεται στο 
μυαλό του Αποστολέα και του Παραλήπτη. Αυτό 
μπορεί να έχει τη μορφή φόβου, δυσπιστίας, 
προηγούμενων εμπειριών, αρνητικής στάσης, 
προσωπικών προβλημάτων, συναισθημάτων, 
κόπωσης, κακών δεξιοτήτων ακρόασης ή στάσης 
απέναντι στον αποστολέα ή την πληροφορία, έλλειψης 
ενδιαφέροντος για το μήνυμα. 

 
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ  

 
A. Η γλώσσα 

του 
σώματός 
σας 

B. Η φωνή σας 



 

C. Τα λόγια σας 
 

A. Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται στα μη 
λεκτικά σήματα που χρησιμοποιείτε για να 
επικοινωνήσετε τα συναισθήματα και τις προθέσεις 
σας. Περιλαμβάνει τη στάση του σώματός σας, τις 
εκφράσεις του προσώπου σας, τις χειρονομίες σας 
και τη φυσική σας εμφάνιση.  

 
B. Η φωνή είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. 
Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους μεταβάλλοντας την ένταση, το 
ρυθμό και το ύψος. 

 
• Όγκος. Βεβαιωθείτε ότι η φωνή σας είναι αρκετά 
δυνατή ώστε να ακούγεται, καθώς το να μιλάτε πολύ 
δυνατά ή πολύ ήσυχα μπορεί να δυσκολέψει τους 
ανθρώπους να σας ακολουθήσουν. Αυξήστε ή μειώστε 
την ένταση της φωνής τους για να δώσετε έμφαση. 



 

• Ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός της παράδοσής 
σας είναι εύκολο να ακολουθηθεί. Αλλάξτε ρυθμό 
όταν χρειάζεται, ο πιο γρήγορος μπορεί να μεταφέρει 
ενθουσιασμό, ο πιο αργός μπορεί να προσθέσει 
έμφαση ή προσοχή. 

• Pitch. Ο τονισμός μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, 
καθώς προσθέτει έμφαση και μεταφέρει 
συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά. Ο τόνος σας θα 
ανεβαίνει όταν κάνετε μια ερώτηση και θα χαμηλώνει 
όταν θέλετε να ακουστείτε αυστηρός. 

 
C. ΤΑ ΛΌΓΙΑ ΣΑΣ - ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ. 

Το μήνυμα πρέπει να σέβεται τις 3 αρχές: Είναι σαφές, 
συνοπτικό και πειστικό.  

 
 

 
A. Πρώτα συντάξτε το BODY του μηνύματος. 
Σκεφτείτε σε ποιον γράφετε, τι θέλετε να πετύχετε και 
τι περιμένετε. 



 

Χρησιμοποιήστε σωστή γλώσσα και γραμματική, 
ακολουθήστε μια λογική σειρά και αποφύγετε τις 
συντομογραφίες, τις μακροσκελείς παραγράφους 
και προτάσεις. 
 

B. Συνοψίστε το σώμα του μηνύματος και γράψτε το 
συμπέρασμα. Ένα εμπνευσμένο κλείσιμο κάνει τον 
αναγνώστη να δράσει. 

 
C. Αφού τελειώσετε, γράψτε την Εισαγωγή.  

 

Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό τίτλο με ισχυρές λέξεις ή 
αριθμούς για να προσελκύσετε την προσοχή.   
  Πείτε για ποιο θέμα γράφετε, κάντε την εισαγωγή 
συναρπαστική, ώστε ο αναγνώστης να αισθάνεται 
ενθαρρυμένος να συνεχίσει να διαβάζει. 
 
Χωρίς προφορική και γραπτή επικοινωνία η καθημερινή 
ζωή στην εργασία θα ήταν αδύνατη.  



 

Το χρειαζόμαστε για να κάνουμε διευθετήσεις, να δίνουμε 
οδηγίες, να τεκμηριώνουμε διαδικασίες, να οικοδομούμε 
σχέσεις και πολλά άλλα.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Κατά μέσο όρο, ένα άτομο περνάει περίπου το 

70% της εργασιακής του ζωής σε κάποια 
μορφή επικοινωνίας - μιλώντας, 

ακούγοντας, διαβάζοντας ή γράφοντας. 
 
 
 

 



 

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 

 
 
  

 
Η διαχείριση του χρόνου και οι ικανότητες καλής οργάνωσης πάνε χέρι-
χέρι και επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής σας. Μόλις τις μάθετε και τις 
εφαρμόσετε, θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη στο σπίτι και στη 
δουλειά. 
 



 

7 ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΊΑ 
 
ΒΉΜΑ 1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΤΟ ΧΡΌΝΟ ΣΑΣ 
 
Για να κάνετε αλλαγές πρέπει να μάθετε πού βρίσκεστε. 
Το πρώτο βήμα είναι να αναλύσετε πώς ξοδεύετε το χρόνο 
σας. Για μια εβδομάδα κρατήστε σημειώσεις 
καταγράφοντας τι κάνατε κάθε μέρα και το χρόνο που 
ξοδεύατε σε κάθε δραστηριότητα. Κοιτάξτε τη λίστα και 
χαρακτηρίστε κάθε δραστηριότητα με τον χρόνο εργασίας, 
τις εργασίες που σχετίζονται με το σπίτι, τον οικογενειακό 
χρόνο και τον χρόνο που ξοδεύετε μόνο για εσάς. 
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα έχετε μια εικόνα για 
το πώς διαχειρίζεστε τον χρόνο σας, για το πώς 
σπαταλάτε χρόνο και για τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνετε. 
 
ΒΉΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΣΤΌΧΩΝ 
 
Φτιάξτε μια "λίστα επιθυμιών" με όλα τα πράγματα που 
θα θέλατε να πετύχετε τα επόμενα 10 χρόνια. Στη 
συνέχεια, χωρίστε την σε πέντε και δύο χρόνια για να δείτε 
τις αλλαγές που θα θέλατε να κάνετε στην πορεία προς 
την επίτευξη αυτών των στόχων ζωής. 
Αν σκεφτείτε μακροπρόθεσμα, θα δείτε ότι πρέπει να 
αρχίσετε να σχεδιάζετε από σήμερα πράγματα που 
απαιτούν πολύ χρόνο, όπως η εκπαίδευση ή η κατάρτιση 
για να αλλάξετε καριέρα. Εργαστείτε γύρω από αυτούς 
τους στόχους προκειμένου να οργανώσετε τη ζωή σας και 



 

να θέσετε προτεραιότητες. Αν είστε νέοι μπορεί να 
σκεφτείτε να δημιουργήσετε οικογένεια ή να αποκτήσετε 
παιδιά και να χτίσετε μια καριέρα, αν είστε μεγαλύτεροι 
μπορεί να σκεφτείτε να περάσετε περισσότερο χρόνο με 
την οικογένειά σας ή να φροντίσετε θέματα υγείας. 
 
ΒΉΜΑ 3: ΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ 
 
Επιστρέψτε τώρα στον αρχικό σας κατάλογο και 
συγκρίνετε τον με τις προτεραιότητές σας για να δείτε 
ποιο ποσοστό του χρόνου σας δαπανάται σε τομείς που 
δεν είναι στη λίστα προτεραιοτήτων σας.  Αναλύστε πού 
ξοδεύετε πολύ χρόνο και πώς μπορείτε να γίνετε πιο 
αποτελεσματικοί ή να μειώσετε τους τομείς που είναι 
λιγότερο σημαντικοί. Σκεφτείτε τις αλλαγές που μπορούν 
να εξοικονομήσουν χρόνο. 
 
ΒΉΜΑ 4: ΚΆΝΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΣΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΊΣΙΜΟΥΣ 
 
Θέστε προτεραιότητες, ώστε να μπορείτε να 
επικεντρωθείτε πρώτα στις πιο σημαντικές εργασίες. 
Διαφορετικά, μπορεί να επενδύσετε την ενέργειά σας σε 
ασήμαντα θέματα αντί για τα πιο παραγωγικά. Για να 
καθορίσετε αυτές τις προτεραιότητες, εξετάστε τους 
διετείς και τους πενταετείς έως δεκαετείς στόχους σας, 
καθώς και τη λίστα "επιθυμιών" σας. Σπάστε κάθε στόχο 
σε μικρότερα βήματα, προκειμένου να τον κάνετε 
διαχειρίσιμο. 



 

Για κάθε βήμα ορίστε μια ρεαλιστική προθεσμία 
προκειμένου να παρακολουθείτε την πρόοδό σας στην 
επίτευξη των στόχων σας. 
Επανεξετάστε τους στόχους σας σε εβδομαδιαία βάση, 
επιλέγοντας έναν εύλογο αριθμό εργασιών που θα 
αναλάβετε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Να 
είστε επιλεκτικοί. 
Μείνετε σε καλό δρόμο. Δεν πάνε όλα σύμφωνα με το 
σχέδιο, θα υπάρξουν απρογραμμάτιστα γεγονότα που θα 
απορροφήσουν το χρόνο σας, αλλά είναι σημαντικό να 
επιστρέψετε στις προτεραιότητές σας το συντομότερο 
δυνατό. 
 
ΒΉΜΑ 5: ΑΠΛΟΠΟΙΉΣΤΕ ΜΕ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ 
 
Τα συστήματα είναι ιδανικά για τις απαραίτητες αλλά 
επαναλαμβανόμενες εργασίες καθώς και για εκείνες που 
δεν απαιτούν πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Ένα 
σύστημα μπορεί να είναι τόσο απλό όσο μια λίστα 
αγορών. Τα συστήματα σας επιτρέπουν να κάνετε 
πράγματα αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να ξοδεύετε 
χρόνο για να βρείτε πώς να ολοκληρώσετε ορισμένες 
εργασίες ρουτίνας. Τα συστήματα απαιτούν χρόνο για να 
δημιουργηθούν και πειθαρχία για να διατηρηθούν, αλλά 
μακροπρόθεσμα κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη.  
 
ΒΉΜΑ 6: ΠΕΊΤΕ "ΌΧΙ" 
 



 

Πολλοί άνθρωποι είναι τόσο αφοσιωμένοι, φιλόδοξοι ή 
ενθουσιώδεις που αναλαμβάνουν πολύ περισσότερα από 
όσα μπορούν να κάνουν στην πραγματικότητα. Η 
ανικανότητα να πείτε όχι έχει πολλές αιτίες: επιθυμία να 
ευχαριστήσετε, πάρα πολλά ενδιαφέροντα ή υπερβολική 
αίσθηση καθήκοντος. Αν και δεν θέλουμε να είμαστε 
εγωιστές, υπάρχουν φορές που πρέπει να πούμε "όχι". 
Δεν πρόκειται να είμαστε καλοί σε κανέναν αν δεν πούμε 
"όχι" τώρα και δεν φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αν 
υποσχεθείτε πάρα πολλά σε πάρα πολλούς, θα 
καταλήξετε να απογοητεύσετε τους πάντες και τον εαυτό 
σας. Ελέγξτε τη "λίστα με τις δουλειές" σας και πείτε στον 
εαυτό σας "είναι εντάξει να πείτε όχι". 
 
ΒΉΜΑ 7: ΟΡΓΆΝΩΣΗ 
 
Η οργάνωση εξοικονομεί χρόνο, καθώς οι οργανωμένοι 
άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πράγματα σε λιγότερο 
χρόνο. Το άτομο που είναι καλά οργανωμένο και έχει μια 
λίστα με ψώνια δεν χρειάζεται να τρέξει πίσω στο 
κατάστημα για κάτι που ξέχασε. Το άτομο που ξέρει πότε 
πρέπει να γίνει ο έλεγχος του αυτοκινήτου δεν χρειάζεται 
να τηλεφωνήσει πανικόβλητο στο συνεργείο, 
προσπαθώντας να κλείσει ραντεβού την τελευταία στιγμή.  
Οργανώστε τις εργασίες σας. Ενώ η τεχνολογία μας 
παρέχει πολλά εργαλεία οργάνωσης, ο ευκολότερος 
τρόπος είναι να έχετε μια κλασική χάρτινη ατζέντα όπου 
γράφετε εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνετε. Στο σπίτι 
και στη δουλειά είναι χρήσιμο να έχετε ένα σχεδιαστή 



 

τοίχου όπου όλα τα μέλη της οικογένειας ή της ομάδας 
μπορούν να προσθέτουν τις εργασίες τους. Αυτό είναι 
επίσης χρήσιμο όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων 
που μπορούν να κάνουν οι άλλοι ενώ ολοκληρώνουν τα 
δικά τους. Η γυναίκα/ο σύζυγός σας μπορεί να πάει τα 
παιδιά στον οδοντίατρο, αν είναι στο δρόμο του/της από 
το σούπερ μάρκετ. 
 
Ιεράρχηση εργασιών. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα 
διαχείρισης χρόνου του Steve Covey με 4 πλαίσια: 
Σημαντικό και επείγον - Κρίσεις και καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. 
Σημαντικό αλλά όχι επείγον - Πρόληψη, σχεδιασμός και 
βελτίωση. 
Όχι σημαντικό αλλά επείγον - Διακοπές και πολυάσχολη 
εργασία. 
Δεν είναι σημαντικά και δεν είναι επείγοντα - χάσιμο 
χρόνου. 
 
Κοιτάξτε τα "μη σημαντικά" και δείτε πώς μπορείτε να τα 
μειώσετε, ώστε να επικεντρωθείτε στα σημαντικά και 
επείγοντα και σχεδιάστε τα λιγότερο επείγοντα αλλά 
σημαντικά, ώστε να μην καταλήξετε να πανικοβάλλεστε. 
Προσπαθήστε να εξαλείψετε όσο το δυνατόν περισσότερο 
τα πράγματα που σπαταλούν χρόνο. 
 
Οργανώστε το χώρο σας στο σπίτι και στη δουλειά. 
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πράγματα βρίσκονται στη σωστή 
θέση, ώστε να μη χάνετε χρόνο προσπαθώντας να τα 



 

βρείτε. Εκπαιδεύστε τα μέλη της οικογένειας και τους 
συναδέλφους σας να κάνουν το ίδιο.  
 
Οργανώστε τα προσωπικά σας έγγραφα- θα είναι 
ντροπιαστικό να πετύχετε σε μια συνέντευξη για δουλειά 
και να ανακαλύψετε ότι δεν μπορείτε να βρείτε τα 
έγγραφά σας!  
Οργανώστε τα έγγραφα στον υπολογιστή και το 
τηλέφωνό σας σύμφωνα με ένα λογικό σύστημα, ώστε 
να έχετε εύκολη πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεστε και να έχετε 
ένα αντίγραφο ασφαλείας. 
 
Ξεφορτωθείτε ό,τι δεν χρειάζεστε σε τακτική βάση, 
ώστε να μην καταλήξετε με περιττά πράγματα. 
 
Όταν αποθηκεύετε πράγματα, βάζετε ετικέτες, ώστε να 
ξέρετε τι περιέχει ένα κουτί χωρίς να το ανοίξετε.  
 
ΜΗΝ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΊΤΕ.  
 
Όταν γράφετε τη "λίστα εργασιών" σας, έχετε ήδη 
προγραμματίσει, στη συνέχεια ενεργείτε χωρίς να 
βρίσκετε δικαιολογίες και τελειώνετε παρακολουθώντας 
την ολοκλήρωση των εργασιών σας. 
Αλλά αν δεν ενεργείτε εγκαίρως για τις 
προγραμματισμένες εργασίες σας, θα πρέπει να 
αναλύσετε ποιες είναι οι αιτίες. Ο αναβλητικός είναι ένα 
άτομο που καθυστερεί ή αναβάλλει πράγματα που είναι 



 

πιθανό να αφήσει όλα τα χριστουγεννιάτικα ψώνια μέχρι 
το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου.  
 
Οι λόγοι για την αναβλητικότητα είναι ποικίλοι: η 
εργασία φαίνεται δυσάρεστη, η εργασία φαίνεται πολύ 
μεγάλη, οι στόχοι είναι ασαφείς, φοβάστε την αλλαγή, 
φοβάστε την αποτυχία, δεν λέτε "όχι" και καταλήγετε με 
πάρα πολλά πράγματα στο πιάτο σας ή είστε εθισμένοι 
στην "αδρεναλίνη της τελευταίας στιγμής". Αναλύστε τι 
κρύβεται πίσω από την αναβλητικότητά σας και λάβετε 
μέτρα.  
 
Η αναβλητικότητα μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες, 
όπως να χάσετε τη δουλειά σας επειδή δεν τηρείτε τις 
προθεσμίες, να επηρεάσει τις σχέσεις σας και την 
προσωπική και επαγγελματική σας ζωή.  
 
Αν δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις μόνοι σας, μπορεί να 
είναι χρήσιμο να ζητήσετε από κάποιον άλλο να σας 
βοηθήσει ή να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια.   

 



 

 
 
 

ΚΡΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ 
 

 
 
 
 
   

 

Η διαχείριση του χρόνου και οι δεξιότητες καλής οργάνωσης μπορούν 
να σας κάνουν πιο ευτυχισμένους, πιο επιτυχημένους, σίγουρους και 
αξιόπιστους.  
 
Οι δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν, αλλά θα καταφέρετε να τις 
εφαρμόσετε μόνο αν είστε πλήρως αφοσιωμένοι. 

 
Η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη έχει εγείρει νέα 
ερωτήματα σχετικά με το πώς η τεχνολογία θα 
επηρεάσει το μέλλον του εργατικού δυναμικού. Σε 
αυτό το νέο σενάριο που χαρακτηρίζεται από την 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών, οι ήπιες 
δεξιότητες - όπως αναφέρονται οι πιο 
υποκειμενικές δεξιότητες συμπεριφοράς - 
αναδεικνύονται σε σημαντικό χαρακτηριστικό για 
να παραμείνει κανείς σημαντικός στην αγορά 
εργασίας. Στο πλαίσιο των ήπιων δεξιοτήτων, η 
κριτική και η αναλυτική σκέψη είναι δύο από τα 
χαρακτηριστικά που πολλές εταιρείες αναφέρουν 
στις απαιτήσεις των αιτήσεων εργασίας. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η κριτική και αναλυτική 
σκέψη έχει καταστεί μία από τις σημαντικότερες 
δεξιότητες για την ανάκτηση της καινοτομίας στην 
αγορά εργασίας. 
 
 



 

 

 

 
 
 

Σύμφωνα με τον Cottrell (2005), η 
κριτική σκέψη είναι "μια γνωστική 
δραστηριότητα, που συνδέεται με 
τη χρήση του νου. Το να μαθαίνει 
κανείς να σκέφτεται με κριτικά 
αναλυτικό και αξιολογικό τρόπο 

σημαίνει ότι χρησιμοποιεί νοητικές 
διεργασίες όπως η προσοχή, η 

κατηγοριοποίηση, η επιλογή και η 
κρίση" (σ. 1). Επιπλέον, είναι η 

ψυχολογική δύναμη που θα σας 
επιτρέψει να ενεργείτε με 

μεγαλύτερο προβληματισμό. 
Δηλαδή, αντί να αντιδράτε 

δυσανάλογα μπροστά σε μια 
δύσκολη ή περίπλοκη κατάσταση, 

αυτή η προσέγγιση θα σας 
βοηθήσει να κοιτάξετε με μια πιο 
εποικοδομητική και εστιασμένη 

στάση. Ο Cottrell (2005) αναφέρει 
ότι η κριτική σκέψη είναι μια 

διαδικασία που περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δεξιότητες και 

στάσεις: 



 

 
• Προσδιορισμός των θέσεων, των επιχειρημάτων 
και των συμπερασμάτων των άλλων, 

• Αξιολόγηση των στοιχείων για εναλλακτικές 
απόψεις, 

• Να σταθμίζει δίκαια τα αντίθετα επιχειρήματα και 
αποδεικτικά στοιχεία, 

• Εντοπισμός λανθασμένων ή άδικων υποθέσεων, 
• Αναστοχασμός πάνω σε θέματα με δομημένο 
τρόπο, με λογική και διορατικότητα, 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά 
πόσον τα επιχειρήματα είναι έγκυρα ή 
δικαιολογημένα, 

• Παρουσίαση μιας άποψης με δομημένο και καλά 
αιτιολογημένο τρόπο. 

 
Το να σκέφτεσαι κριτικά 
σημαίνει να αφήνεις στην άκρη 
την προσωπική σου ιστορία 
και τις πεποιθήσεις σου για να 
αναλύσεις ένα πρόβλημα. Όσο 
δύσκολο και αν φαίνεται, είναι 
δυνατόν να γίνει κανείς κριτικά 
σκεπτόμενος. Γιατί όμως 
είναι σημαντικό για την 
καριέρα σας; 

Σήμερα, οι εταιρείες αναζητούν επαγγελματίες που 
μπορούν να σκέφτονται κριτικά υπό πίεση. Όταν 
αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα, υπάρχουν πολλές 



 

πιθανές λύσεις. Υπάρχουν πέντε κύριες στρατηγικές για 
τη βελτίωση της κριτικής σκέψης, όπως αναφέρονται 
παρακάτω: 
 
1. Διατυπώστε ένα πρόβλημα 
2. Συλλογή πληροφοριών 
3. Εφαρμόστε τις πληροφορίες για να λάβετε την 
καλύτερη δυνατή απόφαση 

4. Εξετάστε τις επιπτώσεις 
5. Εξερευνήστε άλλες απόψεις 

 
Όπως η κριτική σκέψη, έτσι 
και η έννοια της αναλυτικής 
σκέψης μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με τον τομέα 
εφαρμογής της. Οι 

περισσότεροι ειδικοί 
συνήθως αντιμετωπίζουν 

αυτή την ικανότητα 
συσχετίζοντας την ικανότητα 

να εργάζεται κανείς με 
διαφορετικά δεδομένα από 

διάφορες πηγές και να 
διαπιστώνει συσχετισμούς. 

Σύμφωνα με τον Lane 
(2020), στην αναλυτική 
σκέψη "εντοπίζετε το 
πρόβλημα, ορίζετε το 

πρόβλημα και στη συνέχεια 



 

ανακαλύπτετε τις βασικές 
πληροφορίες από τα 

δεδομένα που έχετε συλλέξει. 
Όταν γίνουν όλα αυτά, τότε 

αναπτύσσετε και 
δημιουργείτε μια 

αποτελεσματική λύση για τα 
προβλήματα που έχετε 

εντοπίσει για να ελέγξετε και 
να επαληθεύσετε τη βασική 
αιτία του προβλήματος και 

να δημιουργήσετε λύσεις για 
την άρση των προβλημάτων 
που εντοπίστηκαν" (σελ. 11).  

Η αναλυτική σκέψη είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την 
επίλυση προβλημάτων, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση 
διαφορετικών προοπτικών. Όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων, είστε σε θέση να συλλέγετε 
αποτελεσματικά πληροφορίες, να αναζητάτε 
διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης και να 
επιλέγετε την καταλληλότερη. Τούτου λεχθέντος, 
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρακτικό σχήμα 
αναλυτικής σκέψης που να είναι εφαρμόσιμο σε κάθε 
τομέα σπουδών, εργασίας ή καθημερινής κατάστασης. 

 
 

  

 
 
Όλοι μας έχουμε μια διαφορετική πορεία ζωής που μας έφερε τις πιο 
διαφορετικές εμπειρίες. Ως συνέπεια αυτών των διαφορών, είναι 
αναπόφευκτο ότι διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να βρουν 
διαφορετικές λύσεις στο ίδιο πρόβλημα. Ωστόσο, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κριτικής και αναλυτικής σκέψης είναι σημαντική για όλους 
μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που σκέφτονται 
κριτικά μπορούν να αναλύουν τις καταστάσεις πιο 
αποστασιοποιημένα, να εργάζονται με διαφορετικά δεδομένα και 
κατά συνέπεια να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Επιπλέον, η 
εξέταση του τρόπου ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων είναι πολύ 
σημαντική για τους ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

 
 Η δημιουργικότητα ορίζεται από 

πολλούς συγγραφείς ως μια 
νοητική διαδικασία από την οποία 

προκύπτουν νέα προϊόντα ή 
επιλύονται προβλήματα. Παρόλο 

που συζητείται ποιος είναι ο 
καλύτερος όρος για τον 

 
Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι οι 
επαγγελματίες που έχουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα είναι απαραίτητοι. 
Εκείνοι που είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις έχουν αναζητηθεί από τις 
εταιρείες ως το "δοχείο χρυσού στην άκρη του ουράνιου τόξου", δεδομένης της 
επικαιρότητας του ζητήματος. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα είναι σπάνια και δύσκολα 
συναντάται στους επαγγελματίες σήμερα. Για το λόγο αυτό, οι μεθοδολογίες 
δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων αναδεικνύονται ως προτάσεις για τη διάδοση 
της κουλτούρας της επίλυσης προβλημάτων μέσω καθιερωμένων μεθόδων με 
αποτελεσματικά αποτελέσματα και εφαρμογές. 
 



 

προσδιορισμό της δημιουργικής 
διαδικασίας, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι ο κύριος στόχος της 
είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 

δημιουργίας διαφορετικών 
απαντήσεων στο ίδιο πρόβλημα.  
Οι δημιουργικές λύσεις συνήθως 
δεν εμφανίζονται αυθόρμητα στο 
μυαλό των ανθρώπων- αντίθετα, 

είναι το αποτέλεσμα μιας 
ακολουθίας σκόπιμων ενεργειών 

που αποσκοπούν στην επίλυση 
ενός συγκεκριμένου 

προβλήματος ή στην επίτευξη 
ενός συγκεκριμένου στόχου. Η 
προσέγγιση της δημιουργικής 

επίλυσης προβλημάτων 
αναπτύσσεται μέσω δύο 

υποθέσεων (Creative Education 
Foundation, 2015): 

- Όλοι είμαστε εν δυνάμει 
δημιουργικοί, 



 

- Οι δεξιότητες δημιουργικής 
επίλυσης προβλημάτων πρέπει 

να μαθαίνονται και να 
βελτιώνονται. 

Σύμφωνα με τον Baumgartner 
(2010), "το πιο σημαντικό βήμα 
της CPS είναι ο εντοπισμός του 
πραγματικού σας προβλήματος ή 
στόχου. Αυτό μπορεί να φαίνεται 
εύκολο, αλλά πολύ συχνά, αυτό 
που πιστεύουμε ότι είναι το 
πρόβλημα δεν είναι το 
πραγματικό πρόβλημα ή ο 
πραγματικός στόχος. Για 
παράδειγμα, μπορεί να 
αισθάνεστε ότι χρειάζεστε μια νέα 
δουλειά. Ωστόσο, αν αναλύσετε το 
πρόβλημά σας και αναλύσετε τι 
πραγματικά αναζητάτε, μπορεί 
να αποδειχθεί ότι το πραγματικό 
πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά 
σας δεν καλύπτει τα έξοδα 
διαβίωσής σας. Σε αυτή την 
περίπτωση, η λύση μπορεί να 
είναι μια νέα δουλειά, αλλά 
μπορεί επίσης να είναι να 
αναδιατάξετε τα έξοδά σας ή να 
επιδιώξετε αύξηση του μισθού 



 

σας από τον υπάρχοντα εργοδότη 
σας". 
 
Όπως αναφέρει ο Spraul (2012) , 
υπάρχουν ορισμένες απλές 
τεχνικές επίλυσης προβλημάτων: 
 
1. Να έχετε πάντα ένα σχέδιο: 
Ο σχεδιασμός σας επιτρέπει να 
θέσετε και ενδιάμεσους 
στόχους. Χωρίς σχέδιο, έχετε 
μόνο έναν στόχο: να λύσετε 
ολόκληρο το πρόβλημα. Μέχρι 
να λύσετε το πρόβλημα, δεν θα 
αισθάνεστε ότι έχετε πετύχει 
τίποτα. Επομένως, το να 
εργάζεστε μόνο για τον 
πρωταρχικό στόχο οδηγεί 
αναπόφευκτα σε 
απογοήτευση, αφού δεν 
υπάρχει θετική ενίσχυση των 
προσπαθειών σας μέχρι το 
τέλος, 

 
2. Επαναδιατυπώστε το 

πρόβλημα: "Η 
επαναδιατύπωση ενός 
προβλήματος μπορεί να 
αποφέρει πολύτιμα 



 

αποτελέσματα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ένα πρόβλημα 
που φαίνεται πολύ δύσκολο 
μπορεί να φαίνεται εύκολο 
όταν διατυπώνεται με 
διαφορετικό τρόπο ή με 
διαφορετικούς όρους. Η 
επαναδιατύπωση ενός 
προβλήματος είναι σαν να 
κυκλώνετε τη βάση ενός λόφου 
που πρέπει να ανεβείτε- πριν 
ξεκινήσετε την ανάβασή σας, 
γιατί να μην ελέγξετε τον λόφο 
από κάθε γωνία για να δείτε αν 
υπάρχει ευκολότερος δρόμος 
προς τα πάνω;" (Spraul, 2012, 
σ. 17). 

 
3. Χωρίστε το πρόβλημα: Η 
εύρεση ενός τρόπου να 
χωρίσετε ένα πρόβλημα σε 
βήματα ή φάσεις μπορεί να το 
κάνει πολύ πιο εύκολο, 

 



 

4. Ξεκινήστε με αυτά που 
γνωρίζετε: Αυτή η τεχνική σας 
επιτρέπει να ακολουθήσετε 
ένα σχέδιο και δίνει μια 
διαδοχική σειρά στις 
προσπάθειές σας. Όταν 
ξεκινάμε τη διερεύνηση ενός 
προβλήματος εφαρμόζοντας 
τις δεξιότητες που ήδη 
διαθέτουμε, μπορούμε να 
μάθουμε περισσότερα για το 
πρόβλημα και την τελική του 
λύση, 

 
5. Μειώστε το πρόβλημα: Όταν 
βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα 
πρόβλημα που δεν μπορείτε να 
λύσετε, μπορείτε να μειώσετε το 
εύρος του προβλήματος, είτε 
προσθέτοντας είτε αφαιρώντας 
περιορισμούς, ώστε να 
δημιουργήσετε ένα πρόβλημα που 
γνωρίζετε πώς να λύσετε, 

 
6. Αναζητήστε αναλογίες: Η 
αναλογία είναι μια ομοιότητα 
μεταξύ ενός τρέχοντος 
προβλήματος και ενός 
προβλήματος που έχει ήδη 



 

επιλυθεί, η οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί για να βοηθήσει στην 
επίλυση του τρέχοντος 
προβλήματος, 

 
7. Πείραμα: Πείραμα: Σε ένα πείραμα, 
υποθέτετε τι θα συμβεί όταν 
εκτελεστεί ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο. Δοκιμάστε το και δείτε αν η 
υπόθεσή σας είναι σωστή. Από 
αυτές τις παρατηρήσεις, αποκτάτε 
πληροφορίες που θα σας 
βοηθήσουν να λύσετε το αρχικό 
πρόβλημα. 

 
8. Μην απογοητεύεστε: Όταν είστε 
απογοητευμένοι, δεν θα σκέφτεστε 
τόσο καθαρά, δεν θα εργάζεστε 
τόσο αποτελεσματικά και όλα θα 
διαρκούν περισσότερο και θα 
φαίνονται πιο δύσκολα. Ακόμα 
χειρότερα, η απογοήτευση τείνει να 
τροφοδοτεί τον εαυτό της, έτσι 
ώστε αυτό που αρχίζει ως ήπιος 
εκνευρισμός να καταλήγει σε 
απόλυτο θυμό. 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Η επίλυση προβλημάτων είναι κάτι που κάνουμε καθημερινά. Ορισμένα 
προβλήματα είναι μικρά και εύκολα στην επίλυση. Άλλα είναι πιο περίπλοκα 
και μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές αντιδράσεις. Σε επαγγελματικό 
επίπεδο, όταν αναζητούμε δημιουργικές λύσεις, αλλάζουμε την 
επαγγελματική μας ρουτίνα, δουλεύουμε τη διαίσθησή μας και ανοίγουμε 
τον εαυτό μας σε άπειρες δυνατότητες. Με άλλα λόγια, περνάμε από 
διαφορετικά μονοπάτια για να λύσουμε προβλήματα που επηρεάζουν τη 
δουλειά μας και μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
 

Μη φοβάστε να εκθέσετε τις ιδέες σας. Χρησιμοποιήστε τον καταιγισμό 
ιδεών για να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις. 
Ως εκ τούτου, εσείς και η ομάδα σας μπορείτε να εκθέσετε όλες τις ιδέες 
σας χωρίς να ανησυχείτε ότι θα κριθούν από άλλους συναδέλφους. 
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ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΠΟΡΕΊΑ ΚΑΙ ΚΑΡΙΈΡΑ 

 
 

Τι είναι η διαδρομή καριέρας; 
Η πορεία καριέρας αποτελείται από τις θέσεις που 
κατέχετε καθώς εξελίσσεστε στον τομέα σας. Η πρώτη 
σας δουλειά, ή το πτυχίο σας στο κολέγιο, η μερική 
απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, η 
εθελοντική εργασία που κάνατε για μια φιλανθρωπική 

 
Αν και πιθανώς θα αλλάξει με την πάροδο του 
χρόνου, η εστίαση σε μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική πορεία μπορεί να σας βοηθήσει να 
πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με 
την επαγγελματική σας ανάπτυξη καθώς 
αποκτάτε δεξιότητες και εμπειρία. 
 
Είναι σημαντικό να αναλογιστείτε τα 
ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τους 
επαγγελματικούς σας στόχους καθώς κάνετε 
ορισμένες επιλογές ζωής, όπως για παράδειγμα 
σε ποια σχολή θα κάνετε αίτηση, ποια εισαγωγική 
θέση εργασίας είναι κατάλληλη για εσάς, αν θα 
αποκτήσετε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή 
εξειδικευμένη πιστοποίηση και πολλά άλλα. 
 
. 
 

 



 

οργάνωση, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η αρχή της 
πορείας της καριέρας σας. Με την πάροδο του χρόνου, 
καθώς αποκτάτε πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, 
μπορεί να εξελιχθείτε και να προχωρήσετε σε πιο 
προηγμένους ρόλους. Ορισμένοι άνθρωποι 
μετακινούνται σε ισότιμους αλλά διαφορετικούς 
εργασιακούς ρόλους καθώς εξειδικεύονται ή κινούνται σε 
διαφορετικά μονοπάτια σταδιοδρομίας. 
Πώς να επιλέξετε μια επαγγελματική σταδιοδρομία 
Σκεφτείτε τον εαυτό σας ως ένα προϊόν που πρέπει να 
εμπορεύεστε. Για να το πουλήσετε πρέπει να το 
γνωρίζετε πολύ καλά. Το πρώτο βήμα είναι να εξετάσετε 
προσεκτικά και αντικειμενικά τον εαυτό σας. Πρέπει να 
αναπτύξετε μια σαφή περιγραφή των αξιών, των 
δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων, της εκπαίδευσης, της 
εργασιακής εμπειρίας και των επιτευγμάτων σας.  
Αξίες. Ο ορισμός τους δεν είναι εύκολος, καθώς 
διαμορφώνονται από την ανατροφή και την προσωπική 
σας εμπειρία. Η ιδανική δουλειά θα ενσωματώνει τις 
περισσότερες από αυτές τις αξίες και για το λόγο αυτό 
είναι πολύ πιθανό να απολαμβάνετε τη δουλειά σας και 
να πετυχαίνετε στην καριέρα σας. 
Οι αξίες είναι πολύ προσωπικές και μπορεί να 
αναφέρονται στα χρήματα, την εκπαίδευση, τον 
αυτοσεβασμό, τη βοήθεια προς τους άλλους, την 
αναγνώριση και τον σεβασμό από τους άλλους, την 



 

ελευθερία και την ανεξαρτησία για εργασία χωρίς 
επίβλεψη, την ασφάλεια (οικογενειακή, εργασιακή ή 
οικονομική), τις πνευματικές ανάγκες, την έκφραση της 
δημιουργικότητας κ.ο.κ. Καθορίστε τις αξίες σας. 
Προσδιορίστε τις ικανότητες και τα επιτεύγματά σας. 
Οι ικανότητες είναι το σύνολο των επαγγελματικών, 
επαγγελματικών και εργασιακών σας δεξιοτήτων, 
ενώ τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα περιγράφουν την 
προσωπικότητά σας ή τις ιδιότητες που σας κάνουν αυτό 
που είστε. 
Προσδιορίστε τις επαγγελματικές ή επαγγελματικές 
σας δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η επεξεργασία κειμένου, η 
διαχείριση αρχείων, η οδήγηση, η εποπτεία κ.λπ. 
Προσδιορίστε τις "ήπιες δεξιότητες" που σχετίζονται 
με την εργασία σας, όπως: διαπροσωπική επικοινωνία, 
ομαδική εργασία, λήψη αποφάσεων, διαπραγμάτευση, 
ενεργητική ακρόαση, επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες 
επίλυσης συγκρούσεων. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να 
εφαρμοστούν σε πολλές σταδιοδρομίες. 
Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα σας, 
όπως: προθυμία ανάληψης ευθυνών, αξιοπιστία, 
αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, αυτο-κίνητρο, 
ακεραιότητα, πίστη, αυτοέλεγχος, υπομονή, 
αποφασιστικότητα, επιμονή, ανοχή, αισιοδοξία κ.λπ. 



 

Αναφέρετε όλα τα επιτεύγματά σας: προσωπικά, 
σχολικά, εργασιακά, όπως: ανασχεδιασμός και βάψιμο 
του οικογενειακού διαμερίσματος, δεύτερο βραβείο στη 
σχολική λέσχη ντιμπέιτ, υπάλληλος του μήνα. 
Προσδιορίστε όλες τις δεξιότητές σας, καθώς 
ορισμένες μπορεί να είναι μεταβιβάσιμες σε 
διαφορετικές θέσεις εργασίας. 
Καθορισμός στόχων σταδιοδρομίας 
Ο καθορισμός στόχων είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να 
χτίσετε την καριέρα που θέλετε. Θέτοντας στόχους και 
δημιουργώντας έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη για το πώς θα 
φτάσετε στον επιδιωκόμενο στόχο σας, μπορείτε να 
αποφασίσετε πώς θα εφαρμόσετε τον χρόνο και τους 
πόρους σας για να σημειώσετε πρόοδο. Χωρίς στόχους, 
μπορεί να είναι δύσκολο να καθορίσετε τον τρόπο με τον 
οποίο θα αποκτήσετε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, 
προαγωγή ή άλλα ορόσημα που θέλετε να επιτύχετε. 
Σκεφτείτε πού θα θέλατε να βρίσκεστε σε 10 χρόνια. 
Καθορίστε τους στόχους σας και προσδιορίστε τα 
οφέλη από την επίτευξή τους. Καταγράψτε τους. Να είστε 
πρακτικοί και συγκεκριμένοι, αλλά χρησιμοποιήστε 
και την έμπνευσή σας. 
Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης.  
Χωρίστε τον στόχο σας σε στόχους με λογικά και 
προοδευτικά βήματα. 



 

Δημιουργήστε ένα δεκαετές και ένα πενταετές σχέδιο. 
Θέτοντας στόχους καριέρας για πέντε και δέκα χρόνια στο 
μέλλον, μπορείτε να προγραμματίσετε με βάση την 
πρόοδο που θα πρέπει να περιμένετε κάθε χρόνο. 
Προγραμματίστε τακτικά χρόνο για να προβληματίζεστε 
σχετικά με την καριέρα και τους στόχους σας. 
Ερευνήστε πού βρίσκονται άλλοι άνθρωποι στον 
επιλεγμένο τομέα πέντε ή δέκα χρόνια μετά την έναρξη 
της καριέρας τους και σημειώστε τους τίτλους εργασίας 
που έχουν. Αποφασίστε ποιον τίτλο ή ποια εξέλιξη θέλετε 
να έχετε σε αυτά τα μελλοντικά σημεία. 
Θέτοντας στόχους καριέρας πέντε ή δέκα χρόνια στο 
μέλλον, μπορείτε να προγραμματίσετε με βάση την 
πρόοδο που θα πρέπει να περιμένετε κάθε χρόνο.  
Καθορισμός προτεραιοτήτων. 
Ορίστε προθεσμίες για κάθε βήμα. Εάν δεν το κάνετε, 
είναι πιο πιθανό να αναβάλλετε συνεχώς τον στόχο σας. 
Για παράδειγμα, θα γράψετε "Θα ξεκινήσω την 
εκπαίδευση μαγειρικής τον Σεπτέμβριο" αντί για "Θα 
παρακολουθήσω μαθήματα μαγειρικής". 
Δεσμευτείτε γραπτώς και πιστέψτε ότι θα πετύχετε.  
Η συγγραφή αυξάνει κατά 80% τις πιθανότητές σας να 
τις επιτύχετε, καθώς απευθύνεται στη δέσμευσή σας, την 
φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα και διευκολύνει 
την παρακολούθηση της προόδου. 
 



 

Αναλάβετε δημόσια δέσμευση.  
Μοιραστείτε τους στόχους σας με κάποιον που 
εμπιστεύεστε και σας υποστηρίζει. Αυτό θα αυξήσει το 
αίσθημα ευθύνης σας και θα έχετε κάποιον να σας ωθήσει 
και να σας παρακινήσει. 
Κατανοήστε τους περιορισμούς σας.  
Να είστε ρεαλιστές και να μην θέτετε στόχους που δεν 
μπορείτε να επιτύχετε δεδομένης της προσωπικής σας 
κατάστασης. Το να αποφασίσετε ότι θέλετε να γίνετε 
γιατρός ή πιλότος χωρίς να έχετε την απαραίτητη 
εκπαίδευση στην ηλικία των 40 ετών δεν έχει νόημα. 
Χρησιμοποιήστε θετική επιβεβαίωση. 
Πιστέψτε ότι μπορείτε και θα πετύχετε τον στόχο σας. 
Χρησιμοποιήστε θετικές λέξεις: "Θα το κάνω" αντί για 
"Θα προσπαθήσω", "Σήμερα" αντί για "Κάποια μέρα", "Θα 
το κάνω" αντί για "Πρέπει να το κάνω". 
Συγκρίνετε τις απαιτήσεις της εργασίας με την 
εκπαίδευσή σας και ταιριάξτε τις με τις δικές σας. 
Κοιτάξτε τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες θέσεις 
εργασίας στο φάσμα της σταδιοδρομίας σας. Πολλές 
θέσεις εργασίας έχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις για τους υποψηφίους και τους 
νεοπροσλαμβανόμενους, όπως η απόκτηση απολυτηρίου 
λυκείου, η ολοκλήρωση ενός προγράμματος πτυχιακών 
σπουδών ή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
Ορισμένες θέσεις απαιτούν επίσης από τους υποψηφίους 



 

να έχουν το πτυχίο τους σε συγκεκριμένο τομέα που 
σχετίζεται με τη θέση. 
Συγκρίνετέ το με την εκπαίδευση και τις ικανότητες που 
διαθέτετε, ώστε να δείτε πού πρέπει να επενδύσετε την 
ενέργειά σας για την απόκτησή τους. 
Ελέγξτε τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για τις θέσεις 
εργασίας που σας ενδιαφέρουν και κάντε αίτηση για 
θέσεις εργασίας που δέχονται το τρέχον επίπεδο 
εκπαίδευσής σας ή ερευνήστε πρόσθετα πτυχία ή 
πιστοποιήσεις που μπορεί να χρειάζεστε. 
Κάντε τους στόχους σας SMART.  
SMART είναι ένα ακρωνύμιο που σημαίνει Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant and Time-based. 
Κάθε στοιχείο του πλαισίου SMART συνεργάζεται για τη 
δημιουργία ενός στόχου που είναι προσεκτικά 
σχεδιασμένος, σαφής και παρακολουθήσιμος. 

. 

 
 

 
Θυμηθείτε Η επικέντρωση στον τρόπο με τον οποίο 
μπορείτε να προσδιορίσετε τις αξίες σας, τις βασικές 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας, να θέσετε στόχους 
σταδιοδρομίας και να αντιστοιχίσετε τα προσόντα σας 
με ένα πιθανό πεδίο εργασίας στην επιλεγμένη 
καριέρα σας είναι το πρώτο βήμα για να βρείτε τη 
σωστή καριέρα για εσάς, μια καριέρα που θα σας κάνει 
ευτυχισμένους και ικανοποιημένους. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Η ΔΙΑΦΟΡΆ ΜΕΤΑΞΎ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΈΡΑΣ  
 

 
Ο καθηγητής ιστορίας για το σχολείο Χ είναι μια 
δουλειά και η διδασκαλία είναι η σταδιοδρομία. Ο 
υδραυλικός για την εταιρεία Υ είναι μια θέση εργασίας 
και η καριέρα είναι η κατασκευή. Ο υπάλληλος για το 
κατάστημα Ζ είναι μια θέση εργασίας και οι λιανικές 
πωλήσεις είναι η σταδιοδρομία. 
 
Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη τους 
τη διαφορά μεταξύ εργασίας και καριέρας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολύ χρόνο και χρήμα για να 
αλλάξουν καριέρα, ενώ το μόνο που χρειάζεται να κάνουν 
είναι να αλλάξουν δουλειά. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Μια θέση εργασίας περιλαμβάνει την εκτέλεση 
ενός συγκεκριμένου συνόλου ευθυνών και 
καθηκόντων για έναν συγκεκριμένο εργοδότη, 
ενώ μια σταδιοδρομία περιλαμβάνει μια οικογένεια 
θέσεων εργασίας και είναι ο γενικός τομέας 
απασχόλησης στον οποίο εντάσσεται η θέση εργασίας 
σας. Η καριέρα σας είναι το έργο της ζωής σας. 
 

 



 

Σε άλλες περιπτώσεις οι άνθρωποι αλλάζουν 
επανειλημμένα δουλειά και συνεχίζουν να είναι 
δυστυχισμένοι και ανικανοποίητοι επειδή δεν βρίσκονται 
στη σωστή καριέρα. 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι όχι μόνο θα αλλάξουν δουλειά 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 
βίου, αλλά με τις αυξανόμενες αλλαγές στην τεχνολογία 
και τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους, είναι επίσης 
σύνηθες να βλέπουμε τους ανθρώπους να αλλάζουν 
καριέρα μία ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους. 
 
Αν συνειδητοποιήσετε ότι η τρέχουσα εργασιακή σας 
κατάσταση δεν σας ικανοποιεί πλέον, θα πρέπει πρώτα 
να εξετάσετε αν η δυσαρέσκεια αφορά τη σταδιοδρομία ή 
μόνο τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.  
 
Ακούμε συχνά ανθρώπους που εκφράζουν την επιθυμία 
να αλλάξουν καριέρα. Τα παράπονά τους αφορούν την 
τρέχουσα εργασία και όχι την καριέρα τους. Αν είστε 
δυσαρεστημένοι με το αφεντικό σας, αλλά αγαπάτε τη 
δουλειά σας, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε δουλειά, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε καριέρα. 
Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν ότι αυτή 
είναι η κατάστασή τους και καταλήγουν να 
μετακινούνται από τη μια δουλειά στην άλλη χωρίς να 
βελτιώνεται η ικανοποίησή τους. 
 



 

 
 
ΠΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΔΟΥΛΕΙΆ; 
 
Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο 
αλλαγής εργασίας εάν: 
• Ο σημερινός σας εργοδότης δεν μπορεί να σας 
προσφέρει καμία εξέλιξη. 
• Η εταιρεία αντιμετωπίζει κρίση και πολλοί 
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. 
• Θέλετε να μετακομίσετε σε άλλη πόλη ή χώρα. 
• Το τμήμα σας διαλύεται. 
• Ο εργοδότης σας έχει κακή φήμη και δεν σας αρέσει 
να εργάζεστε εκεί. 
• Απλά θέλετε μια νέα πρόκληση. 
 
 
Ποτέ μην παραιτείστε από μια δουλειά πριν βρείτε 
μια νέα. Αν είναι δυνατόν, ξεκινήστε και ολοκληρώστε 
την αλλαγή εργασίας σας ενώ εξακολουθείτε να 
εργάζεστε. Θεωρείται ότι μπορείτε να απασχοληθείτε 
πολύ περισσότερο από κάποιον άλλον αν εργάζεστε επί 
του παρόντος - είναι η τρέχουσα απόδειξη ότι μπορείτε 
να κάνετε μια δουλειά ικανοποιητικά. 
  
Μην βιαστείτε να αλλάξετε δουλειά χωρίς τον κατάλληλο 
σχεδιασμό. Δώστε σε κάθε αλλαγή εργασίας σοβαρή και 
προσεκτική σκέψη και προγραμματισμό. Μπορεί να 
μετανιώσετε βαθιά για μια βιαστική απόφαση να 



 

αναλάβετε μια νέα δουλειά, αν αποδειχθεί ότι είναι 
χειρότερη από την τρέχουσα εργασία σας.  Η θέση 
εργασίας μπορεί να φαίνεται καλή εξωτερικά, αλλά χωρίς 
σωστή έρευνα μπορεί να βρεθείτε να εργάζεστε για έναν 
ανυπόφορο προϊστάμενο, να σας ανατεθεί ένας 
δυσβάσταχτος φόρτος εργασίας, να κολλήσετε σε μια 
θέση χωρίς καμία απολύτως προοπτική ή σε 
οποιαδήποτε άλλη μη ικανοποιητική κατάσταση. 
 
Ξεκινήστε με την αξιολόγηση της σημερινής 
σας εργασίας.  
 
Εάν δεν υπάρχει περιθώριο εξέλιξης σε υψηλότερη θέση 
με τον σημερινό εργοδότη, δεν θα είστε ευτυχής αν 
παραμείνετε στην ίδια θέση. 
 
Εάν είναι δυνατή μια τέτοια ευκαιρία, μπορεί να υπάρχει 
σημαντικός αριθμός πλεονεκτημάτων από την 
αναζήτηση νέας θέσης ή προαγωγής στον σημερινό 
εργοδότη σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η αλλαγή θέσης 
εργασίας είναι λιγότερο επικίνδυνη, δεδομένου ότι έχετε 
ήδη εδραιωθεί στον οργανισμό και δεν χρειάζεται να 
επαναλάβετε τη διαδικασία προσαρμογής σε νέο 
περιβάλλον και ανθρώπους. Η φήμη σας για τη 
σταθερότητα της εργασίας σας βελτιώνεται με το να 
παραμείνετε στην ίδια επιχείρηση αντί να μετακινείστε 
συχνά από τον έναν εργοδότη στον άλλο. Δεν θα χάσετε 
συσσωρευμένες παροχές, όπως ιατρική ασφάλιση, χρόνο 



 

διακοπών, συνταξιοδότηση, επενδύσεις συμμετοχής στα 
κέρδη κ.ο.κ. 
 
Τι μπορείτε να κερδίσετε αλλάζοντας εργοδότη; 
 
Αν και μερικές φορές είναι επωφελές να παραμείνετε 
στον σημερινό σας εργοδότη, υπάρχουν επίσης 
πλεονεκτήματα για την αλλαγή εργοδότη. Θα αυξήσετε 
τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα με το να 
εμπλακείτε σε νέες προκλήσεις περιβάλλοντα και 
ανθρώπους. Θα αποκτήσετε πρόσθετες γνώσεις, θα 
διευρύνετε την εμπειρία σας και θα αυξήσετε το δίκτυο 
υποστήριξής σας, το οποίο μπορεί να διευρύνει τις 
ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας σας. 
 
 
ΠΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΚΑΡΙΈΡΑ; 

 
Εάν μετά από ενδελεχή εξέταση διαπιστώσετε ότι είστε 
δυστυχισμένοι στην εργασία σας και ότι η αλλαγή σε μια 
συναφή εργασία στον ίδιο τομέα δεν θα σας έφερνε 
ικανοποίηση, ίσως να θέλετε να εξετάσετε σοβαρά το 
ενδεχόμενο αλλαγής καριέρας. 
 
Οι επανειλημμένες αλλαγές εργοδότη που δεν 
βελτιώνουν την ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να 
υποδηλώνουν ότι το πρόβλημα έγκειται στη 
σταδιοδρομία και όχι στην εργασία. 
. 



 

Εάν τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα προσωπικών 
συγκρούσεων με τον προϊστάμενο ή τους συναδέλφους 
σας, είναι πιο πιθανό να χρειάζεστε μια νέα θέση 
εργασίας παρά έναν νέο εργοδότη.  
 
Μπορεί να είστε δυσαρεστημένοι με το εργασιακό 
περιβάλλον. Αν δεν σας αρέσει να είστε κολλημένοι σε 
ένα γραφείο, ελέγξτε αν αυτό είναι σύνηθες στον τομέα 
της καριέρας σας ή μόνο στη δουλειά σας. Μπορεί να 
είναι η περίπτωση που θα προτιμούσατε να εργάζεστε 
σε εξωτερικούς χώρους ή μπορεί να θέλετε να εξετάσετε 
άλλα επαγγέλματα, αν η καριέρα σας δεν σας παρέχει τη 
δυνατότητα απασχόλησης παρά μόνο μέσα σε ένα 
κτίριο. Εάν οι συνθήκες είναι θορυβώδεις ή βρώμικες, θα 
πρέπει να εξετάσετε εάν έχετε ευκαιρίες στην τρέχουσα 
σταδιοδρομία σας να απασχοληθείτε σε ευχάριστο 
περιβάλλον. Ελέγξτε αν το περιβαλλοντικό πρόβλημα 
είναι κοινό για τη σταδιοδρομία ή μόνο σε ορισμένες 
θέσεις εργασίας εντός του τομέα της σταδιοδρομίας; 
 
Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η θέση; Ποια είναι τα 
ενδιαφέροντά σας; Εμποδίζεστε να τα ικανοποιήσετε 
στην καριέρα σας ή μόνο στην τρέχουσα εργασία σας; 
 
Είστε απογοητευμένοι που δεν χρησιμοποιείτε τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές σας; Πρόκειται για 
πρόβλημα που σχετίζεται με την εργασία ή με την 
καριέρα σας; 
 



 

Ακόμα και αν διαπιστώσετε ότι ένα μέρος της δικής σας 
δυστυχίας είναι συνάρτηση της καριέρας σας και όχι της 
τρέχουσας θέσης εργασίας σας, θα πρέπει να ζυγίσετε τα 
υπέρ και τα κατά της αλλαγής καριέρας. Σπάνια μπορεί 
κανείς να μεταπηδήσει απλώς σε μια άλλη καριέρα χωρίς 
κάποιες σημαντικές θυσίες.  
 

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ 
 

 
Θα πρέπει να αξιολογήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
για να διαπιστώσετε αν κερδίζετε περισσότερα από όσα χάνετε όταν 
αποφασίζετε να αλλάξετε δουλειά ή καριέρα. Η σωστή έρευνα και η 
προσεκτική εξέταση όλων των πτυχών θα σας βοηθήσει να πάρετε την 
καλύτερη απόφαση. 

 

 
Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης να διαφωνούμε. Οι διαφωνίες είναι 
υγιείς όταν αντιμετωπίζονται σωστά. Η ποικιλομορφία των απόψεων 
είναι αυτή που τελικά δημιουργεί καινοτομία και νέους τρόπους 
επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο, η κακή επικοινωνία μπορεί να 
μετατρέψει τις απλές διαφωνίες σε δυσαρέσκεια. Για να αποφευχθεί 
αυτό το ενδεχόμενο, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε πώς να 
διαχειρίζεστε αυτές τις συγκρουσιακές στιγμές. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα 
μάθετε για τη διαχείριση των συγκρούσεων και τις στρατηγικές για την 
αποτελεσματική και αρμονική διαχείρισή τους. 

 
 



 

 
 

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι ένα σύνολο 
τεχνικών και ιδεών που αποσκοπούν στη μείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων μιας συγκρουσιακής 
κατάστασης και στην ενίσχυση των θετικών 
αποτελεσμάτων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 
Υπάρχουν πέντε βασικά στυλ διαχείρισης 
συγκρούσεων (Benoliel, 2017): 
 
 
 
 

 
1. Συνεργατικό στυλ 

Η συνεργατική προσέγγιση 
εφαρμόζεται όταν υπάρχει 
υψηλό επίπεδο ωριμότητας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων 
ατόμων. Το κοινό συμφέρον 

αποτελεί μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα και οδηγεί σε 

συμφωνία μεταξύ των μερών. 
Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος 

είναι η επίτευξη ενός 
αποτελέσματος "win-win", έτσι 

ώστε και τα δύο μέρη να 
κερδίζουν και η μεταξύ τους 

σχέση να βελτιώνεται. 



 

 
2. Ανταγωνιστικό στυλ 

 

Στην ανταγωνιστική προσέγγιση, συνήθως κερδίζει 
αυτός που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Σε περίπτωση 
αδιεξόδου μεταξύ δύο ατόμων με το ίδιο επίπεδο 
εξουσίας, επέρχεται μπλοκάρισμα. Αυτή η προσέγγιση 
χρησιμοποιείται συνήθως όταν το ένα άτομο έχει 
περισσότερη δύναμη από το άλλο και δεν είναι 
διατεθειμένο να επιδιώξει τις δικές του ανησυχίες εις 
βάρος του άλλου ατόμου. 
 

3. Στυλ αποφυγής 
Στην προσέγγιση αποφυγής, υπάρχει μια θέση που 
δεν είναι ούτε διεκδικητική ούτε συνεργατική. Σε αυτό 
το στυλ, τα μέρη (ή ένα από τα μέρη) αναβάλλουν την 
αντιπαράθεση όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 

4. Στυλ προσαρμογής 
Στην προσέγγιση αποφυγής, υπάρχει μια θέση που 
δεν είναι ούτε διεκδικητική ούτε συνεργατική. Σε αυτό 
το στυλ, τα μέρη (ή ένα από τα μέρη) αναβάλλουν την 
αντιπαράθεση όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 

5. Στυλ δέσμευσης 
Το στυλ δέσμευσης έχει ορισμένα στοιχεία του 
συνεργατικού στυλ. Υπονοεί ότι και τα δύο μέρη 
παραιτούνται από κάτι. Σε αυτή την προσέγγιση, και 
τα δύο μέρη είναι σημαντικά, και τα δύο έχουν ίσες 



 

εξουσίες και και τα δύο θέλουν να ελαχιστοποιήσουν 
τις διαφορές. 
 
 
Αυτά τα στυλ διαχείρισης συγκρούσεων βασίζονται 
στην ικανοποίηση των δικών μας συμφερόντων έναντι 
των συμφερόντων του άλλου ατόμου/ομάδας και 
περιλαμβάνουν δύο διαστάσεις: τη διεκδικητική 
διάσταση και τη συνεργατική διάσταση. Η 
διεκδικητική διάσταση είναι η αναζήτηση της 
ικανοποίησης των δικών μας συμφερόντων, ενώ η 
συνεργατική επιδιώκει την ικανοποίηση των 
συμφερόντων του άλλου ατόμου/ομάδας. 

 
Γνωρίζοντας ότι οι συγκρούσεις 
είναι αναπόφευκτες, είναι 
σημαντικό να τις κατανοήσουμε, 
ώστε να μπορούμε να τις 
επιλύσουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Συχνά δεν 
συνιστάται η άμεση επίλυση μιας 
σύγκρουσης όταν αυτή προκύψει, 
αλλά μάλλον ένα σύντομο 
διάλειμμα, ώστε τα έντονα 
συναισθήματα που προκύπτουν 
εκείνη τη στιγμή να μην σας 
κάνουν να πείτε πράγματα που 
θα μετανιώσετε. Επιπλέον, αυτό 
το διάλειμμα σας δίνει επίσης 



 

χρόνο να προετοιμαστείτε 
(σκεφτείτε προσεκτικά τι 
θέλετε και πώς θέλετε να 
πείτε τα πράγματα). Είναι 
επίσης σημαντικό να 
επιλέξετε ένα περιβάλλον στο 
οποίο μπορείτε να μιλήσετε 
με ηρεμία. 
 

Ορισμένες προτάσεις για το πώς να επιλύετε τις 
συγκρούσεις με αυτοπεποίθηση είναι οι εξής: 
 
• Να είστε ενεργός ακροατής 
Η ενεργητική ακρόαση είναι μια τεχνική που μας 
επιτρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά 
που έχει να πει ο άλλος, όχι μόνο στα λόγια, αλλά 
και στη μη λεκτική γλώσσα, όπως οι χειρονομίες, οι 
εκφράσεις του προσώπου, μεταξύ άλλων. Η 
ενεργητική ακρόαση μας επιτρέπει να 
κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του άλλου ατόμου, συγκεντρώνοντας έτσι 
ορισμένες πληροφορίες που μπορεί να είναι 
πολύτιμες για την παροχή μιας θετικής λύσης. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να: 
 

-Διατηρήστε  οπτική επαφή με το άτομο 

με τον οποίο μιλάτε, 



 

-Διατηρήστε  ανοιχτό μυαλό για να αποφύγετε τις 
κρίσεις, 
 -Βάλτε τον  εαυτό σας στη θέση του άλλου 
ατόμου, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
καλύτερα τις απόψεις και τα συναισθήματά του. 
 

• Βεβαιωθείτε ότι σας καταλαβαίνουν 
Μερικές φορές μπορεί να παρεξηγηθείτε και αυτό 
μπορεί να διαιωνίσει ή να επιδεινώσει τη 
σύγκρουση που προσπαθείτε να επιλύσετε, οπότε 
είναι σημαντικό να είστε σίγουροι ότι το άλλο 
άτομο/ομάδα κατανοεί πραγματικά το μήνυμα που 
προσπαθείτε να μεταφέρετε. 
 

• Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε το άλλο άτομο 
Ακριβώς όπως είναι σημαντικό να σας καταλαβαίνουν, 
πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τι έχει 
ειπωθεί. Είναι απλώς θέμα διοχέτευσης της επικοινωνίας 
σε μια ευρεία ανάλυση και κατανόηση της σύγκρουσης 
και του τρόπου αντιμετώπισής της. 
 
• Brainstorm 
Ο καταιγισμός ιδεών είναι μια τεχνική που 
επιτρέπει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών 
στην επίλυση του προβλήματος. Αυτή η 
επικοινωνιακή προσέγγιση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν τα μέρη δεν μπορούν να 
καταλήξουν σε συναίνεση. 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benoliel, B. (2017). Ποιο είναι το δικό σας στυλ διαχείρισης συγκρούσεων; Ανακτήθηκε από:  
 

https://www.waldenu.edu/connect/newsroom/walden-
news/2017/0530-whats-your-conflict-management-style 

 
 

 Από εξελικτική άποψη, για να επιβιώσουμε πρέπει να προσαρμοστούμε 
στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Αυτή η προσαρμογή είναι δυνατή μόνο 
μέσω της δικής μας αλλαγής, η οποία υποκινείται από τις συγκρούσεις 
και τα προβλήματα που προκύπτουν. Επομένως, ο στόχος δεν είναι να 
αποφεύγονται εντελώς όλα τα είδη συγκρούσεων, αφού μια 
σύγκρουση δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι αρνητικό. Αντιθέτως, 
η εμφάνιση συγκρούσεων είναι φυσιολογική σε κάθε είδους σχέση και, αν 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα 
για τους εμπλεκόμενους. Εάν οι συγκρούσεις αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
σχέσεων, στην απελευθέρωση των συναισθημάτων και των σχέσεων 
από παρεξηγήσεις και δυσαρέσκεια. Είναι επίσης μια καλή άσκηση 
για την αυτογνωσία: αν συζητάμε για θέματα που είναι σημαντικά 
για εμάς, μπορούμε να τα συζητήσουμε πιο αποτελεσματικά με 
τους ανθρώπους που είναι πραγματικά σημαντικοί στη ζωή μας. 
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ΝΑ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΆ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΝΏΣΕΙΣ, ΤΗΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΊΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΈΝΝΟΙΕΣ 

 

 
Τι είναι μια ομάδα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της; 
Δεν είναι όλες οι ομάδες ομάδες. Οι δρομείς ενός αγώνα 
δρόμου ή οι άνθρωποι που παρευρίσκονται στον ίδιο 
γάμο ή μοιράζονται το ίδιο λεωφορείο δεν είναι ομάδες. 
Ποια είναι, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ μιας ομάδας και 
μιας ομάδας; 
 
Ο εργοδότης σας έχει έναν ΣΤΟΧΟ. Τα μέλη μιας ομάδας 
έχουν ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. Οι στόχοι κάθε ομάδας 
πρέπει να οδηγούν στην επίτευξη του στόχου. 

 

 
Σε κάθε θέση εργασίας θα είστε μέλος μιας 
ομάδας. Πολλές φορές, όταν προσλαμβάνεστε ή 
παίρνετε προαγωγή, η ομάδα είναι ήδη εκεί. 
Πρέπει να προσαρμόσετε τις ιδέες και τα σχέδιά 
σας ώστε να ταιριάζουν με τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες της υπάρχουσας 
ομάδας. 
Θα συζητήσουμε τα χαρακτηριστικά μιας 
ομάδας και πώς να εφαρμόζετε την πειθαρχία, 
τις γνώσεις και τις έννοιες στην εργασία σας 
προκειμένου να είστε πολύτιμο μέλος κάθε 
ομάδας. 
. 
 

 



 

 

 
 

Ας δούμε κάθε χαρακτηριστικό μιας ομάδας: Στόχοι, 
Ρόλοι, Σχέσεις και Μέθοδοι. 
 
ΚΟΙΝΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 
Μια ομάδα πρέπει να έχει σαφήνεια ως προς τον κοινό 
στόχο. Για εσάς είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους 
στόχους και να ελέγξετε την κατανόησή σας με τον ηγέτη 
και τους συναδέλφους σας. Μην ντρέπεστε, αν έχετε 
αμφιβολίες, ζητήστε διευκρινίσεις. Οι κοινοί στόχοι 
φέρνουν ενότητα, κίνητρα και σαφήνεια στα μέλη της 
ομάδας. Είναι σαν ένα ταξίδι με ακριβή προορισμό αντί να 
παίρνετε όποιον δρόμο βρεθεί στο δρόμο σας. 
 



 

ΡΟΛΟΙ 
Η σαφήνεια των ρόλων είναι επίσης απαραίτητη για μια 
ομαλά λειτουργούσα ομάδα υψηλής απόδοσης. Τα μέλη 
της ομάδας πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα όρια 
της δικής τους εργασίας, για τι είναι υπεύθυνα, σε τι είναι 
υπόλογα και ποια καθήκοντα πρέπει να ολοκληρώσουν.  
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τον ρόλο σας στην 
ομάδα και τον ρόλο κάθε μέλους. Εξαρτάστε ο ένας από 
τον άλλον. 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ. 
Η οικοδόμηση και η καλλιέργεια συνεχιζόμενων θετικών 
σχέσεων με τους συναδέλφους είναι επίσης απολύτως 
απαραίτητη για την απόδοση.  
 
Οι σχέσεις διαμορφώνονται από τον ηγέτη, αλλά κάθε 
μέλος της ομάδας έχει την ευθύνη να καταβάλει 
προσπάθεια να συμπεριλάβει τους άλλους και να 
συμπεριληφθεί. Εδώ θα χρησιμοποιήσετε τις 
διαπροσωπικές σας δεξιότητες: επικοινωνία, ανοχή, 
διαχείριση συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων, 
ενσυναίσθηση κ.λπ. Πρέπει να εμπιστεύεστε τον εαυτό 
σας, να εμπιστεύεστε τους συμπαίκτες σας και να 
συμπαραστέκεστε ο ένας στον άλλον όταν προκύπτουν 
ζητήματα ή λάθη.  
 
Ποια είναι μερικά από τα συστατικά των καλών σχέσεων; 
Να φέρεστε στους άλλους όπως θα θέλατε να σας 
φέρονται, να είστε εμφατικοί και να νοιάζεστε αρκετά για 



 

να ακούτε, να επαινείτε και να δείχνετε εκτίμηση, να 
παραδέχεστε όταν κάνετε λάθος, να είστε σε θέση να 
προσφέρετε και να δέχεστε εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση, να είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε, να 
αναγνωρίζετε και να σέβεστε τις προσπάθειες και τις ιδέες 
των άλλων, να κάνετε ερωτήσεις αντί να υποθέτετε. 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι μέθοδοι αναφέρονται στις διαδικασίες εργασίας. 
Έχουμε διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειριζόμαστε τις ΣΧΕΣΕΙΣ στην ομάδα και διαδικασίες 
που αφορούν την επίτευξη μιας συγκεκριμένης 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΗΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
 
Μια διαδικασία εργασίας είναι μια βήμα προς βήμα 
περιγραφή μιας διαδικασίας. Οι διαδικασίες λένε στους 
εργαζόμενους πώς να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση 
και πότε. Αυτό το έγγραφο ελέγχου κινδύνων που 
δημιουργείται από ομάδες εντός της εταιρείας 
περιγράφει τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο 
τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας με μια σειρά 
συγκεκριμένων βημάτων που καθοδηγούν έναν 
εργαζόμενο μέσω μιας εργασίας από την αρχή έως το 
τέλος με χρονολογική σειρά. Γράφονται γενικά 
περιγράφοντας τον τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας με 
τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για τους ανθρώπους, τον 
εξοπλισμό, τα υλικά, το περιβάλλον και τις διαδικασίες. 
 



 

Για να σεβαστείτε και να βελτιώσετε τις υπάρχουσες 
διαδικασίες χρειάζεστε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.  
 
Πειθαρχία είναι η ικανότητα να έχεις αυτοέλεγχο και να 
παρακινείς τον εαυτό σου, να μένεις στο σωστό δρόμο και 
να κάνεις αυτό που απαιτείται και αναμένεται από σένα. 
Πειθαρχία σημαίνει να τηρείτε τις προθεσμίες σας και 
να είστε συνεπείς. Όταν κάποιος περιμένει να 
ολοκληρώσετε τη δική σας εργασία για να ξεκινήσει τη 
δική του, μια καθυστέρηση μπορεί να έχει αρνητικές 
συνέπειες στην εργασία του και στην απόδοση της 
ομάδας. 
 
ΓΝΩΣΗ. 
Όταν μας ανατίθεται μια εργασία, ακολουθούμε τις 
καθιερωμένες διαδικασίες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές 
καταστάσεις που είναι νέες και δεν έχουν ακόμη 
τεκμηριωθεί.  
 
Η εργασία της γνώσης έχει να κάνει με την επίλυση 
προβλημάτων και απαιτεί τόσο συγκλίνουσα όσο και 
αποκλίνουσα σκέψη για να απαντηθούν όλα τα απλά και 
σύνθετα ερωτήματα που προκύπτουν στην καθημερινή 
εργασία.  
 
Οι εργαζόμενοι στη γνώση αναμένεται να 
καινοτομούν συχνά, επινοώντας τακτικά νέους και 
καλύτερους τρόπους για να κάνουν πράγματα. Καθώς 
γίνονται πιο εξειδικευμένοι, οι εργαζόμενοι αυτοί 



 

αναμένεται να γνωρίζουν περισσότερα για την 
καθημερινή τους εργασία από τους διευθυντές τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι η αυτονομία είναι απαραίτητη. 
Όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ένα δίλημμα, 
αναρωτηθείτε πρώτα σε ποια πανομοιότυπη ή παρόμοια 
κατάσταση είχατε το ίδιο πρόβλημα. Η εμπειρία σας 
μπορεί να σας δώσει τη λύση του προβλήματος με 
προσαρμογή και καινοτομία. Σε αυτό το σημείο θα είναι 
σημαντικό να ΜΟΙΡΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΕ τη λύση 
σας στα μέλη της ομάδας, καθώς μπορεί να 
αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Η λύση 
σας μπορεί να γίνει μια νέα διαδικασία.  
 
Αν δεν έχετε λύση για το πρόβλημά σας, θα πρέπει να 
ερευνήσετε τις υπάρχουσες γνώσεις στην ομάδα σας. 
Γι' αυτό είναι σημαντικές οι σχέσεις, καθώς και η καλή 
κατανόηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
διαθέτει κάθε μέλος.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΝΝΟΙΏΝ. 
Καθώς αποκτάτε εμπειρία, οι δεξιότητες και οι γνώσεις 
σας θα βελτιώνονται. Ήρθε η ώρα να ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ τις 
ΕΝΝΟΙΕΣ στο χώρο εργασίας σας.  
Μπορείτε να τα καταφέρετε αν: κάνετε περισσότερα από 
όσα σας ζητούνται, σκέφτεστε ως μέλος της ομάδας και 
όχι ως υπάλληλος, μιλάτε και μοιράζεστε τις ιδέες σας, 
υποστηρίζετε την ομάδα σας, θεωρείτε κάθε πρόκληση ως 
ευκαιρία, αντιμετωπίζετε νέες δεξιότητες και βελτιώνετε 
τις ικανότητές σας συνεχώς, προωθείτε τον εαυτό σας. 



 

 
 

 
 

ΣΚΛΗΡΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΈΝΑΝΤΙ ΜΑΛΑΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ  

 
 
 
 
 Οι όροι "μαλακές" και "σκληρές" δεξιότητες 
αναφέρονται σε δύο τύπους ενός συγκεκριμένου 
συνόλου δεξιοτήτων. Αυτές αξιολογούνται σε μια 
διαδικασία πρόσληψης, ώστε ένας υποψήφιος να 
μπορέσει να πάρει μια θέση εργασίας. Ως εκ τούτου, 
πρόκειται για έννοιες που συνδέονται κυρίως με τον 
τομέα των ανθρώπινων πόρων.  

 
Αυτό θα σας δώσει την αυτοπεποίθηση να δείξετε περισσότερη 

πρωτοβουλία. 
σε τρέχοντα ή επερχόμενα έργα και να θεωρηθεί ως 

ανεκτίμητο μέλος οποιασδήποτε ομάδας, επιτυγχάνοντας 
παράλληλα την  

επαγγελματικοί στόχοι. 

 
Η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που αναζητούν όχι μόνο τα προσόντα και τις τεχνικές δεξιότητες, αλλά και τις 
προσωπικές και συμπεριφορικές δεξιότητες αυξάνεται. Ως εκ τούτου, η γνώση 
της διαφοράς μεταξύ των σκληρών δεξιοτήτων και των ήπιων δεξιοτήτων είναι 
εξαιρετικά σημαντική στις μέρες μας. 
 
 

 



 

Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν αυτά τα σύνολα 
δεξιοτήτων, έχουμε τις μαλακές δεξιότητες, που 
αντιστοιχούν στη νοητική και συναισθηματική ικανότητα 
- που ρυθμίζονται από τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου - 
και τις σκληρές δεξιότητες, που αντιστοιχούν στην 
τεχνική ικανότητα, που αναπτύσσονται από την 
αριστερή πλευρά του εγκεφάλου. 

 
Οι σκληρές δεξιότητες είναι 
τεχνικές δεξιότητες. Αυτό αφορά 
όλα όσα μαθαίνετε στην τυπική και 
μη τυπική εκπαίδευση, είτε σε 
προπτυχιακά είτε σε μεταπτυχιακά 
μαθήματα. Είναι οι πληροφορίες 
που θέλετε να συμπεριλάβετε στο 
βιογραφικό σας, να ενημερώσετε το 
προφίλ σας στο LinkedIn ή να 
τονίσετε στον υπεύθυνο 
προσλήψεων σε μια διαδικασία 
πρόσληψης. Αυτές οι δεξιότητες 
είναι συγκεκριμένες και 
μετρήσιμες. Συνήθως, οι 
απαιτήσεις για τις σκληρές 
δεξιότητες παρουσιάζονται στις 
κενές θέσεις εργασίας. Με άλλα 
λόγια, οι τεχνικές γνώσεις που 
μπορεί να έχει ή να μην έχει ο 
επαγγελματίας. Για παράδειγμα: 
Γνώσεις σε συγκεκριμένα 



 

προγράμματα ή λογισμικό - όπως 
το Adobe Package και το 
Microsoft Office- γνώσεις σε 
διάφορες γλώσσες- μεταπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, 
μεταξύ άλλων.  

 
Ανεξάρτητα από τον τομέα εξειδίκευσής σας, συνιστάται 
πάντα να έχετε γνώσεις στις ΤΠΕ. Όσο περισσότερο 
βελτιώνετε τις δεξιότητές σας στις ΤΠΕ, τόσο πιο 
προετοιμασμένοι θα είστε. Ως εκ τούτου, αξίζει να 
αναπτύξετε τις δεξιότητές σας με την τεχνολογία, 
εξετάζοντας ποια συστήματα και εφαρμογές 
χρησιμοποιούνται περισσότερο στον τομέα σας και 
κατακτώντας τα - είτε πρόκειται για ένα CRM, ένα 
προηγμένο Excel, μια σουίτα εφαρμογών επεξεργασίας 
εικόνας ή εργαλεία διαχείρισης εκστρατειών κοινωνικής 
δικτύωσης. Απλώς αναζητήστε τις πιο κατάλληλες 
γνώσεις για τον τομέα σας. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι ήπιες δεξιότητες 
λειτουργούν στο σύμπαν της συμπεριφοράς και, ως 
εκ τούτου, είναι υποκειμενικές και πιο δύσκολο να 
αναλυθούν. Αυτές σχετίζονται με την ικανότητά σας να 
διαχειρίζεστε διαφορετικά συναισθήματα σε διάφορα 
πλαίσια (π.χ. Συναισθηματική Νοημοσύνη). Ως εκ 
τούτου, οι ήπιες δεξιότητες είναι πιο δύσκολο να 
μετρηθούν, επειδή είναι αποτέλεσμα όλων όσων 
βιώνουμε στο ψυχοκοινωνικό μας περιβάλλον. "Οι 



 

ήπιες δεξιότητες είναι σημαντικές για τους φοιτητές, 
καθώς συνδέονται με τις επαγγελματικές επιδόσεις και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας- είναι ζωτικής σημασίας 
για τους εργαζόμενους που πρέπει να διαχειρίζονται τις 
αλληλεπιδράσεις και τα συναισθήματά τους, 
προκειμένου να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους 
πελάτες και να εμπλέκονται με τις αποστολές του 
εργασιακού χώρου- για τη διοίκηση και τις ηγετικές 
δεξιότητες, καθώς βοηθούν στην καθοδήγηση ομάδων 
προς κοινούς και κοινά αποδεκτούς στόχους, στην 
επίτευξη οργανωτικών αποστολών και στην υποστήριξη 
των οργανισμών στις μελλοντικές κατευθύνσεις και τα 
οράματά τους" (Dell'Aquila et al., 2017, σ. 1). Οι ήπιες 
δεξιότητες σας βοηθούν επίσης να "πάρετε προαγωγές, 
αυξήσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και να αυξήσετε 
τον αριθμό των επιλογών απασχόλησης, αναβαθμίζοντας 
τις ικανότητές σας στις συνεντεύξεις" (Nagy, 2019, σ. 7). 
Για τον λόγο αυτό, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι 
χρήσιμες για την αντιμετώπιση των σημερινών 
προκλήσεων της ανταγωνιστικότητας στην αγορά 
εργασίας. Είναι χρήσιμο να αφιερώσετε λίγο χρόνο 
για να σκεφτείτε πού μπορείτε να ενσωματώσετε 
αυτές τις δεξιότητες στο πρόγραμμα σπουδών σας 
και πώς μπορείτε να μιλήσετε γι' αυτές σε μια 
συνέντευξη για εργασία. 
 
Οι πιο πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες από τους 
εργοδότες είναι: 
 



 

1. Επιβεβαιωτική επικοινωνία  
Η ικανότητα διεκδικητικής επικοινωνίας είναι πολύ 
σημαντική στο εργασιακό περιβάλλον.  Η καλή 
επικοινωνία διασφαλίζει ότι και τα δύο μέρη 
κατανοούν το ένα το άλλο και ότι αυτό που 
αναμένεται επιτυγχάνεται με τον τρόπο που είχε 
προβλεφθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
εταιρείες αναζητούν καλούς επικοινωνιολόγους όταν 
πρόκειται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νέα 
ταλέντα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
μη λεκτική επικοινωνία συνδέεται επίσης με τη 
διεκδικητική επικοινωνία. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε πότε και πώς να εκθέτετε τις ιδέες και τις 
απόψεις σας, σεβόμενοι πάντα τα όρια του άλλου. 

 
2. Ηγεσία 

Η ηγεσία ανθρώπων ή ομάδων 
περιλαμβάνει την ανάδειξη του 

καλύτερου που μπορεί να 
προσφέρει ο καθένας, αλλά δεν 

είναι μια εύκολη ικανότητα, 
διότι συνδέεται με άλλες 

δεξιότητες όπως η ομαδική 
εργασία, η ενεργός ακρόαση, η 
διεκδικητική επικοινωνία και η 

συνεχής μάθηση. Επομένως, όσοι 
κατακτούν την ηγεσία και 

γνωρίζουν πώς να τη 
διαχειρίζονται έχουν τη 



 

δυνατότητα να ηγούνται ομάδων, 
κάνοντας έτσι τις ομάδες να 

αναλαμβάνουν αποτελεσματικά 
τις ευθύνες τους. Η αγορά 

εργασίας χρειάζεται ηγέτες που 
δεν είναι μόνο προληπτικοί, αλλά 

και που γνωρίζουν πώς να 
αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις πολύπλοκες 
καταστάσεις που μπορεί να 

προκύψουν. 
 

3. Ανθεκτικότητα 
Η ανθεκτικότητα απαιτεί ψυχολογική ωριμότητα, διότι 
επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή σε διάφορες αλλαγές. 
Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη ικανότητα σε κάθε 
εργασιακό τομέα, διότι επιτρέπει τη μάθηση σε 
δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να 
οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
που διαθέτουν αυτή την ικανότητα έχουν αντιμετωπίσει 
δύσκολες καταστάσεις στην αγορά εργασίας ή στην 
προσωπική τους ζωή. Ως εκ τούτου, η ανθεκτικότητα 
αποτελεί επίσης τη βάση για την ανάπτυξη άλλων ήπιων 
δεξιοτήτων. 
 

4. Ενσυναίσθηση 
Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μπαίνει κανείς στη 
θέση του άλλου με τρόπο που να μπορεί να καταλάβει 
και σχεδόν να νιώσει αυτό που νιώθει ο άλλος.  Στον 



 

εργασιακό χώρο, η ενσυναίσθηση είναι χρήσιμη στη 
σχέση μεταξύ ηγετών και εργαζομένων, όταν υπάρχει 
κάποια ιεραρχία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το να ξέρει 
κανείς πώς να μπαίνει στη θέση του άλλου επιτρέπει 
μια διοίκηση της ομάδας που είναι πιο ανοιχτή στο 
διάλογο. 
 

5. Δημιουργική σκέψη 
Όταν πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων, η 
δημιουργικότητα είναι σημαντική για να δούμε 
διαφορετικές λύσεις. Όταν ένα άτομο έχει αυτό το 
δημιουργικό όραμα, είναι ευκολότερο να αναπτύξει 
λύσεις σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται. Προκειμένου 
να έχει κανείς αυτή τη δημιουργική ικανότητα, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές πηγές γνώσης. Οι 
τεχνικές ικανότητες, οι προηγούμενες εμπειρίες και η 
αφαιρετική ικανότητα μπορούν να γίνουν καύσιμα για 
μια έξυπνη λύση στην κρίση. 

 
Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές σας δεξιότητες: 

 



 

-Καλλιεργήστε την αυτογνωσία: 
Η γνώση της ιδιοσυγκρασίας σας 
θα σας επιτρέψει να ελέγχετε και 
να διαχειρίζεστε τα 
συναισθήματά σας και να 
αντιμετωπίζετε το άγχος. Αν 
συμβεί κάτι αρνητικό, θα ξέρετε 
πώς να αντιδράσετε χωρίς να 
υπερβάλλετε και, επιπλέον, θα 
προσφέρετε εύλογες λύσεις.  
 

-Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε το άγχος: Ανησυχίες, 
φόβος, άγχος, στρες και άλλα αρνητικά συναισθήματα 
κλέβουν την ενέργεια και τα ψυχικά σας κεφάλαια. 
Εξασκηθείτε σε βαθιές αναπνοές, διαλογισμό, θετική 
εσωτερική συζήτηση και ενσωματωμένες ασκήσεις. 
Γνωρίζοντας πώς να μειώνετε τα επίπεδα του άγχους 
σας θα αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, θα σας 
προετοιμάσει για νέες προκλήσεις και θα υποστηρίξει τη 
σωματική και συναισθηματική σας υγεία, όλα όσα 
χρειάζεστε για μια ικανοποιητική και επιτυχημένη 
καριέρα. 
 
-Διαχειριστείτε και ελέγξτε αποτελεσματικά τον 
χρόνο σας: Μεταξύ των επιθυμητών παραδειγμάτων 
κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η ικανότητα οργάνωσης και 
διαχείρισης του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, οργανώστε 
αυτά που πρέπει να γίνουν με σειρά προτεραιότητας. 
Αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία 



 

είναι να φτιάξετε έναν κατάλογο εργασιών. Αυτή η 
προσέγγιση θα σας βοηθήσει να μειώσετε το άγχος και 
θα έχετε μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου που χρειάζεται 
για να ολοκληρώσετε κάθε εργασία. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Είναι γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο προσανατολιζόμαστε σε κενές 
θέσεις εργασίας που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις για εκείνους που 
ξεχωρίζουν περισσότερο στις κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο, τόσο οι 
μαλακές όσο και οι σκληρές δεξιότητες είναι σημαντικές για μια καλή 
εργασιακή απόδοση. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο συνδυασμός 
κοινωνικών και σκληρών δεξιοτήτων είναι αυτό που αναζητούν οι υπεύθυνοι 
προσλήψεων. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που 
καταλήγουν να αντικαθίστανται λόγω της δυσκολίας τους να συνδεθούν ή 
να προσαρμοστούν στην οργανωτική κουλτούρα. Το εργασιακό περιβάλλον 
δεν είναι μόνο μηχανικό και μεγάλο μέρος της εργασίας εξαρτάται - άμεσα 
ή έμμεσα - από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ικανότητα να ενεργεί κανείς με 
ευγένεια είναι ένα κρίσιμο σημείο για την ομαλή λειτουργία κάθε 
οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής εκπαίδευση είναι 
θεμελιώδους σημασίας για το εργατικό δυναμικό ώστε να συμβαδίζει με τις 
απαιτήσεις της αγοράς και να διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
σκληρές δεξιότητές του, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερα 

επαγγελματικά προσόντα. 
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ΜΕΤΑΤΡΈΨΤΕ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΔΥΝΆΜΕΙΣ 
 
 
 

 

 
Η αναζήτηση της αυτογνωσίας 
είναι ένα μέσο προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Το 

πιο σημαντικό είναι να 
καθοριστούν οι στόχοι και οι 

σκοποί και να υπάρχει διάθεση να 
αντιμετωπιστεί οτιδήποτε είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη του 
επιθυμητού στόχου. Είναι επίσης 
σημαντικό να εστιάζουμε στο 

 

Για να σχεδιάσετε μια καλή στρατηγική προσωπικής ανάπτυξης, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζετε τον εαυτό σας και να καταλάβετε ποια 
σημεία αξίζει να βελτιώσετε. Κατανοήστε πώς να εντοπίζετε τα δυνατά 
και τα αδύνατα σημεία σας - και τι να κάνετε με αυτά.  
Η επένδυση στην αυτογνωσία σημαίνει να καταβάλλετε προσπάθειες 
για να κατανοήσετε τον εαυτό σας σε κάθε πτυχή της προσωπικότητας 
και της ζωής σας.  Με μια βαθύτερη κατανόηση του ποιοι είστε, είναι 
δυνατόν να ανακαλύψετε τα προσόντα σας, τις ικανότητές σας, καθώς 
και τα σημεία που πρέπει να βελτιώσετε. Είναι επίσης δυνατό να τα 
αντιμετωπίσετε όλα αυτά και να βρείτε τις ευκαιρίες για να 
αναπτύσσεστε συνεχώς. 
 



 

θετικό και να γνωρίζουμε ότι 
είναι δυνατόν να το 

κατακτήσουμε, αν το 
πιστέψουμε και εργαστούμε για 
να το κάνουμε πραγματικότητα. 

Ως εκ τούτου, η αυτογνωσία είναι 
ζωτικής σημασίας για να σας 

βοηθήσει να επιτύχετε εξαιρετικά 
αποτελέσματα και να αποκτήσετε 

μια όλο και πιο βαθιά εμπειρία 
στον τομέα της εξειδίκευσής σας. Η 
έλλειψη αυτογνωσίας "μπορεί να 
είναι επικίνδυνη στην καλύτερη 

περίπτωση και καταστροφική στη 
χειρότερη. Στις επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από το τι κάνουμε ή σε 
ποιο στάδιο της καριέρας μας 
βρισκόμαστε, η επιτυχία μας 

εξαρτάται από την κατανόηση του 
ποιοι είμαστε και πώς φαινόμαστε 
στα αφεντικά μας, στους πελάτες, 
στους πελάτες, στους υπαλλήλους 
και στους συναδέλφους μας. Και 

γενικότερα, οι επαγγελματίες που 
δεν έχουν επίγνωση του εαυτού 

τους δεν αισθάνονται απλώς 
λιγότερο ικανοποιημένοι στη 

σταδιοδρομία τους" (Eurich, 2017, 
σ. 17). 



 

 
Αν ο στόχος σας είναι να 
μετατρέψετε τις αδυναμίες σας 
σε δυνάμεις, πρέπει να 
αναγνωρίσετε ότι όλοι έχουμε 
περιορισμούς και πρέπει να 
αρχίσετε να δουλεύετε πάνω σε 
αυτούς προκειμένου να 
αναπτυχθείτε, να μάθετε να 
αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες 
και να αντιμετωπίζετε τους 
φόβους σας. Για να αναπτύξετε 
την αυτογνωσία σας, μπορείτε να 
κάνετε την προσωπική σας 
ανάλυση SWOT. Το SWOT είναι 
το ακρωνύμιο των λέξεων 
Strengths (Δυνατά σημεία), 
Weaknesses (Αδυναμίες), 
Opportunities (Ευκαιρίες) και 
Threats (Απειλές). Με αυτόν τον 
πίνακα, μπορείτε να γνωρίσετε 
καλύτερα τον εαυτό σας μέσα από 
τον εντοπισμό των δυνατών σας 
σημείων, καθώς και στον 
καθορισμό του δικού σας σχεδίου 
δράσης προκειμένου να ξεπεράσετε 
τα εμπόδια σας, να ενισχύσετε τα 
ταλέντα και τις δεξιότητές σας, να 
αξιοποιήσετε καλύτερα τις 



 

δυνατότητές σας, να ξεπεράσετε τις 
απειλές σας και να κατακτήσετε 
τους στόχους σας.  
 

Πώς να κάνετε μια προσωπική ανάλυση SWOT: 
 
STRENGHTS 
Διαμορφώνονται από τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις 
ικανότητές σας και αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις που 
μπορούν να σας βοηθήσουν να οικοδομήσετε τα 
αποτελέσματά σας και να διευκολύνουν την τεχνική, 
συναισθηματική και συμπεριφορική σας ανάπτυξη. 
Προκειμένου να σας βοηθήσετε να εντοπίσετε τις 
δυνατότητές σας, μπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας τις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
- Ποια είναι τα μεγαλύτερα προσόντα και ταλέντα μου; 
-Ποιες  είναι οι αξίες και οι αρχές που καθοδηγούν τη 
ζωή μου; 
-Ποιες  είναι οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις μου, τι 
ξεχωρίζει σε μένα; 
-Πώς  χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου για να 
αναπτυχθώ στη ζωή; 
-Τι  είναι ιδιαίτερο σε μένα και τι με κάνει να ξεχωρίζω; 
-Τι  έχω που με κάνει μοναδικό; 

 
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



 

Αντιπροσωπεύει αυτό που σας 
αποδυναμώνει, περιορίζει την 
ανάπτυξή σας, μπλοκάρει τις 
δυνατότητές σας και σας καθιστά 
ανίκανους να προχωρήσετε 
περαιτέρω. Για να εντοπίσετε 
καλύτερα τα σημεία βελτίωσής σας, 
θα πρέπει να αναρωτηθείτε: 
 

-Ποιες  είναι οι συμπεριφορές που εμποδίζουν την 
ανάπτυξή μου; 
-Πώς οι  σκέψεις και οι πεποιθήσεις μου σαμποτάρουν 
την επιτυχία μου; 
-Ποιες  ενέργειες με εμποδίζουν να είμαι ευτυχισμένος, 
ευημερώνω και εκπληρώνομαι; 
-Τι  με κάνει να νιώθω άβολα με τον εαυτό μου; 
 -Από το  0 έως το 10, πόσο πολύ οι άνθρωποι που 
αγαπώ υποστηρίζουν τα σχέδιά μου; 
 -Από το  0 έως το 10, πόσο κίνητρο έχω να 
αγωνιστώ για τα όνειρά μου; 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης 
swot, καθώς θα είστε σε θέση να προβληματιστείτε 
σχετικά με τις πραγματικές πιθανότητες εξέλιξής σας. 
Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να προσπαθήσετε να 
εντοπίσετε τις δυνατότητές σας για αλλαγή και 
ανάπτυξη, είτε στην καριέρα σας, είτε στις 
συναισθηματικές ή οικογενειακές σας σχέσεις, είτε στην 



 

οικονομική πτυχή, είτε ακόμη και όσον αφορά την 
αυτογνωσία σας. Μπορείτε να αναρωτηθείτε: 

 
- Ποιες καλές ευκαιρίες μπορείτε να 
εντοπίσετε αυτή τη στιγμή; 
-Ποιες  ενδιαφέρουσες τάσεις 
γνωρίζετε; 
 -Υπάρχει μια ανάγκη στην εταιρεία 
ή τον κλάδο σας που κανείς δεν 
καλύπτει; 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
Ο καλύτερος τρόπος για να νικήσετε τον εχθρό είναι να 
τον γνωρίσετε. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση 
δεν μπορείτε να αγνοήσετε τις συμπεριφορές, τις ιδέες ή 
ακόμη και τους ανθρώπους και τα γεγονότα που 
μπορούν να απειλήσουν την επιτυχία και την ευτυχία 
σας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε 
λεπτομερώς όλα όσα θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την αποτελεσματική επίτευξη των προσωπικών 
σας αποτελεσμάτων. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει 
να αναρωτηθείτε: 
- Κατακτώ τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μπορούν 
να με βοηθήσουν να αναπτυχθώ; 
-Ποιες  είναι οι συμπεριφορές και οι πεποιθήσεις που 
μπορούν να σαμποτάρουν την επιτυχία και την ευτυχία 
μου; 
 -Έχω την προθυμία να μαθαίνω νέα πράγματα; 



 

-Είμαι  ανοιχτός στην αλλαγή και αφοσιωμένος στην 
εκπλήρωση των ονείρων σας; 
-Ποιες  είναι οι κύριες δυσκολίες στη ζωή μου; 
-Ποιος  και τι μπορεί να εμποδίσει άμεσα την 
επαγγελματική και προσωπική μου επιτυχία; 
-Ποιες  πτυχές της προσωπικότητάς μου μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματά μου 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα; 



 

 
 

Eurich, T. (2017). Insight: Why We're Not as Self-Aware as We 
Think, and How Seeing Ourselves Clearly Hellps us Succeed at 
Work and In Life. Νέα Υόρκη: Crown Business. 

 
 
Η SWOT μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική σας ανάπτυξη, επειδή 
σας δίνει περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επομένως, 
όταν πραγματοποιείτε μια προσωπική ανάλυση SWOT, 
σκεφτείτε τι θέλετε από αυτήν. Θέλετε μια νέα θέση εργασίας ή ένα 
νέο επίτευγμα στην τρέχουσα θέση σας; Επιδιώκετε την προσωπική 
σας ανάπτυξη ή θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο; 
Για κάθε ποιότητα που ανακαλύπτετε, η αυτοπεποίθησή σας θα 
βελτιώνεται, όπως και η αυτοεκτίμησή σας. Θα ξέρετε ακριβώς 
πώς να ενεργείτε σε καταστάσεις της καθημερινότητάς σας. Μην 
ξεχνάτε ότι οι απερίσκεπτες ενέργειες μπορούν είτε να σπαταλήσουν 
είτε ακόμη και να καταστρέψουν την προσωπική, συναισθηματική, 
επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. Η ηρεμία, η διάκριση και η 
ανεκτικότητα είναι χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπτυχθούν 
μέσω της αυτογνωσίας. Έτσι, θα πρέπει να κάνετε το πρώτο βήμα για 
να αναπτύξετε καλύτερες προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. 
Από αυτό το επίτευγμα, δεν θα αναζητάτε την ικανοποίηση σε 
εξωτερικές απολαύσεις και ψευδαισθήσεις. Ωστόσο, για να ξεκινήσει 
αυτή η διαδικασία, απαιτείται θάρρος για να εγκαταλείψετε τη ζώνη 
άνεσής σας, η οποία δημιουργεί κάποια ταλαιπωρία και 
επαναπροσαρμογή, δηλαδή ξοδεύετε ενέργεια για να αντιμετωπίσετε 
την αρνητική συναισθηματική κατάσταση, η οποία όμως αναμφίβολα 
αξίζει τον κόπο. 
 



 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΆΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΠΑΡΑΚΊΝΗΣΗ 

 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο 
είδη κινήτρων: τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα 
εσωτερικά κίνητρα καθορίζονται από τις εσωτερικές 
δυνάμεις που αναγκάζουν τους ανθρώπους να 
συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή να 
κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτοί οι 
παράγοντες περιλαμβάνουν την ευθύνη (το αίσθημα ότι 
η εργασία είναι σημαντική), την αυτονομία (ελευθερία 
δράσης), την προθυμία και το ενδιαφέρον για την 

 
Η παρακίνηση είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος 
όρος για επαγγελματίες, εταιρείες και ειδικούς. 
Συνήθως, τα πάντα στη ζωή μας περιστρέφονται 
γύρω από το κίνητρο. Η έννοια αυτή υποδηλώνει τη 
διαδικασία κατά την οποία ένα σύνολο λόγων ή 
κινήτρων προκαλεί, διεγείρει ή ενεργοποιεί ένα 
συγκεκριμένο είδος δράσης ή εναλλαγής στην 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Επομένως, το κίνητρο 
είναι η αρχική ώθηση της συμπεριφοράς μας: είναι 
μια δύναμη (εσωτερική ή εξωτερική) που μας οδηγεί 
να επιτύχουμε κάτι. Είναι μια κατάσταση που 
διεγείρει και καθοδηγεί τη συμπεριφορά.  
 
 

 



 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδιαφέρουσα και 
συναρπαστική εργασία, τις ευκαιρίες εξέλιξης και την 
πρόοδο της σταδιοδρομίας.  

 
Τα εξωγενή κίνητρα μπορούν να έχουν άμεση και ισχυρή 
επίδραση, αλλά δεν θα διαρκέσουν πολύ. Τα κίνητρα -ή 
η απουσία τους- είναι ένα εγγενές φαινόμενο, το 
οποίο εξηγεί γιατί ορισμένα εξωτερικά ερεθίσματα 
λειτουργούν για ορισμένους ανθρώπους, αλλά όχι 
για όλους. 

 
Είναι σύνηθες να συναντάμε 
ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς να 
κινητοποιηθούν από μόνοι τους, 
επειδή πιστεύουν ότι είναι κάτι 
αδύνατο και άμεσο. Όμως η 
αυτοπαρακίνηση είναι μια άσκηση 
που πρέπει να εξασκείται συνεχώς. 
Το να μάθεις να είσαι αυτο-
κινητοποιημένος σημαίνει να 
έχεις την ικανότητα να 
διεγείρεις τον εαυτό σου για να 
πετύχεις τους στόχους σου και 
να παραμείνεις σίγουρος για τον 
εαυτό σου. Οι άνθρωποι με 
κίνητρα τείνουν να έχουν 
επιτυχημένη σταδιοδρομία, είναι 
πιο ευτυχισμένοι με τις επιλογές 
τους και ικανοποιούνται 



 

επαγγελματικά. Η αυτογνωσία και 
η αυτοεκτίμηση είναι σημαντικοί 
παράγοντες για την αυτοβελτίωση. 
Η γνωριμία, ο καθορισμός στόχων 
και η εκτίμηση του εαυτού σας 
στην εργασία δημιουργούν θετικές 
σκέψεις και καλύτερα 
αποτελέσματα.  

Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να κινητοποιήσετε τον εαυτό 
σας καθημερινά, όπως αναφέρονται παρακάτω: 
(Cathcart, 2016): 
 
oΠεριβάλλετε τον  εαυτό σας με ερεθίσματα, 
oΔιασαφηνίστε  καθημερινά τη νοητική σας εικόνα, 
oΜάθετε  από όλους, 
Αποδεχτείτε  την έλλειψη εξουσίας πάνω στις 
παρορμήσεις σας, 
oΔημιουργήστε  μια απλή διαδικασία σχεδιασμού για 
την επίτευξη των στόχων σας, 
oΑλλάξτε  τις ρυθμίσεις σας για να εξαλείψετε τους 
περισπασμούς. 
 
Η ανάπτυξη της αυτο-οδήγησης και της αυτο-
παρακίνησης είναι ζωτικής σημασίας για όσους 
επιδιώκουν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Πρόκειται 
για ιδιότητες που εκτιμώνται όλο και περισσότερο από 
τους εργοδότες, διότι δεν αρκεί να έχει κανείς τεχνικές 
γνώσεις. Είναι απαραίτητο ο επαγγελματίας να γνωρίζει 



 

επίσης πώς να ηγείται ομάδων, ειδικά αν θέλει να 
αναπτυχθεί επαγγελματικά και να κερδίσει νέες θέσεις. 

 
Ορισμένοι συγγραφείς 

λένε ότι η ηγεσία είναι η 
τέχνη της κινητοποίησης 

των άλλων, ώστε να 
θέλουν να αγωνιστούν για 

τις φιλοδοξίες τους. 
Πολλές μελέτες έχουν 

οδηγήσει σε μια σειρά από 
θεωρίες ηγεσίας που αποσκοπούν 

στην ανακάλυψη του τρόπου 
κινητοποίησης των ανθρώπων σε 

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
σενάριο που ζούμε σήμερα. Αυτό 
το σενάριο ενός διασυνδεδεμένου, 
αβέβαιου και πολύπλοκου κόσμου 

που αλλάζει γρήγορα επηρεάζει 
τους ανθρώπους και τις 

συμπεριφορές τους και επηρεάζει 
άμεσα τα πλαίσια στα οποία 

δραστηριοποιούνται οι ηγέτες. Η 
ιδέα ότι ένας ηγέτης ενεργεί μόνος 
του και χρησιμοποιεί την εξουσία 

για την επίλυση προβλημάτων 
πρέπει να απομυθοποιηθεί.  

 



 

Η δέσμευση και η κινητοποίηση προκύπτουν από τη 
διασύνδεση μεταξύ των δυνητικών ιδεών, την 
αναγνώριση των παραδοτέων και την ικανότητα 
δέσμευσης σε έναν κοινό στόχο. Η ικανότητα 
αποτελεσματικής κινητοποίησης των ανθρώπων προς 
έναν κοινό στόχο είναι ένας από τους στόχους της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας, η οποία ορίζεται από την 
ικανότητα του ηγέτη να μεταμορφώνει τον εργασιακό 
χώρο και να ενισχύει την απόδοση της ομάδας του. Στην 
πραγματικότητα, αυτός ο ηγέτης είναι πάντα έτοιμος να 
επιλύει προβλήματα, να επιλύει συγκρούσεις με 
αυτοπεποίθηση, να διεγείρει τη μάθηση και να 
δημιουργεί ένα καλό περιβάλλον συνεργασίας.  

 
Μπορούμε να δηλώσουμε ότι η μετασχηματιστική 
ηγεσία αναδεικνύεται από τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 
• Χάρισμα: Ο ηγέτης είναι 

σε θέση να προκαλεί το 
θαυμασμό και το σεβασμό 

των ανθρώπων γύρω του. Με 
το χάρισμα και το κίνητρο, 
αυτός ο ηγέτης μπορεί να 

εξασφαλίσει ακόμη καλύτερη 
απόδοση της ομάδας. 

• Όραμα: Αυτή η ιδιότητα 
επιτρέπει στον ηγέτη 
μετασχηματισμού να 
προβλέπει και να ενεργεί 



 

προληπτικά, αποφεύγοντας 
απώλειες, αποτυχίες ή 
καθυστερήσεις. 

• Έμπνευση: Αυτός ο ηγέτης 
μπορεί να αποτελέσει πηγή 
έμπνευσης για ολόκληρη την 
ομάδα, δίνοντας το 
παράδειγμα. Ψάχνει πάντα για 
προκλήσεις, επιδεικνύει 
τεχνικές γνώσεις, 
πειστικότητα, ικανότητες 
σχεδιασμού, διαπροσωπική 
επικοινωνία και, πάνω απ' όλα, 
ταπεινότητα, ενσυναίσθηση, 
καλό χιούμορ και επιμονή. 
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Η αυτοπαρακίνηση συνδέεται εγγενώς με την ηγεσία. Εξάλλου, ένας πραγματικός 
ηγέτης πρέπει να βρει μέσα του θάρρος, προθυμία και πεποίθηση για τις ικανότητές 
του. Αντιμέτωποι με έναν άκρως ανταγωνιστικό κόσμο, η διατήρηση της 
αυτοπεποίθησης αποτελεί πρόκληση. Έτσι, το να ηγείσαι με το παράδειγμα είναι 
ακριβώς το αντίθετο από το διάσημο ρητό "κάνε ό,τι λέω, όχι ό,τι κάνω". Δυστυχώς, 
αυτό δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές ρητό, αλλά ένα πρότυπο που εφαρμόζεται από 
πολλούς εργοδότες. Η ηγεσία είναι μια αρετή που μπορεί να αναγνωριστεί σε κάθε 
άνθρωπο και πρέπει να αποτελεί παράδειγμα. Είτε στο πλαίσιο των όσων λέγονται είτε 
των όσων γίνονται, οι δηλώσεις και οι πράξεις πρέπει να υποστηρίζονται από τη συνοχή 
των πράξεων. Δεδομένου ότι ο σεβασμός και ο θαυμασμός κερδίζονται μέσα από τις 
καθημερινές στάσεις και συμπεριφορές, αυτός είναι ο ασφαλέστερος και 
αποτελεσματικότερος τρόπος για να επηρεάσετε, να καθοδηγήσετε και να 
παρακινήσετε τους ανθρώπους. Επομένως, η καθοδήγηση με το παράδειγμα σημαίνει 
να φροντίζουμε για το τι είναι σωστό και να δείχνουμε τους καλύτερους τρόπους για 
την επίτευξη των στόχων. Έχει να κάνει με το να είσαι κοντά στην ομάδα και να την 
πείθεις να κάνει το καλύτερο δυνατό. Όταν είστε ηγέτης με το παράδειγμα, κερδίζετε 
τον σεβασμό της ομάδας για την αξία σας, και αυτός είναι ο τύπος ηγέτη που οι 
εργοδότες αναζητούν συνεχώς. 
 
 



 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ 

 
Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να έχει τις ακόλουθες 
διατάξεις: 
 
Χρονολογική - Τα δεδομένα τοποθετούνται σε χρονική 
σειρά. Οι ημερομηνίες είναι σημαντικές σε αυτόν τον 
τύπο βιογραφικού σημειώματος. Συνήθως 
χρησιμοποιείται σε χρονολογική αντίστροφη εκδοχή, 
δηλαδή τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
(εκπαίδευση/εμπειρία) τοποθετούνται πρώτα, 
ακολουθούμενα από τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί 
στο παρελθόν. 
 
Βιογραφικό σημείωμα με βάση τις δεξιότητες ή 
λειτουργικό - Αυτός ο τύπος βιογραφικού σημειώματος 

Curriculum Vitae (συντομογραφία του CV) από τα λατινικά σημαίνει πορεία, η 
πορεία της επαγγελματικής ζωής. Είναι μια γραπτή παρουσίαση του αιτούντος 
εργασία σε έναν πιθανό εργοδότη. Το βιογραφικό σημείωμα είναι μια 
περίληψη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας που έχει ως στόχο 
να δώσει μια απάντηση σε έναν πιθανό εργοδότη, αν είστε κατάλληλος 
υποψήφιος για απασχόληση. Επικεντρώνεται κυρίως στην εμπειρία, τις 
δεξιότητες και τα επαγγελματικά επιτεύγματα.  
 



 

σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένες 
δεξιότητες και προσόντα και όχι στην εργασιακή 
εμπειρία ή την εκπαίδευση. Ένα λειτουργικό βιογραφικό 
σημείωμα κατά μία έννοια ταιριάζει με τις ικανότητές 
σας και τη συγκεκριμένη προσφορά εργασίας. Το 
εργασιακό σας ιστορικό έχει μικρή σημασία σε αυτό. 
 
Συνδυασμένο - Είναι απλώς ένας συνδυασμός 
χρονολογικού και λειτουργικού βιογραφικού 
σημειώματος. Επικεντρώνεται επίσης στην 
επαγγελματική εμπειρία, αλλά δεν χρειάζεται να 
ανησυχείτε για τη χρονολογική σειρά. 

 
Ανεξάρτητα από τη μορφή που θα έχει το βιογραφικό 
σημείωμα, θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 
 -Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας 
 -Πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα 
-Εργασιακή  εμπειρία 
 -Δεξιότητες επαγγελματικής συνάφειας 
-Γλώσσες  
 -Πιθανώς συστάσεις από προηγούμενη εργασία. 
 
Εκτός από την επιλογή της σωστής μορφής και την 
εισαγωγή των πληροφοριών αυτών, είναι επίσης 
σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το βιογραφικό σημείωμα 
είναι: 



 

 
-Καθαρή  και συνοπτική- Χωρίς περιττές 
πληροφορίες.  Οι υπεύθυνοι προσλήψεων γενικά δεν 
έχουν πολύ χρόνο για να εξετάσουν λεπτομερώς τα 
βιογραφικά σημειώματα. 
 
 -Προσδιορίστε συγκεκριμένες πληροφορίες με 
κουκκίδες - Αυτό θα κάνει τη φόρμα πιο διαφανή από τη 
χρήση μεγάλων μπλοκ κειμένου. 
 
-Γράφοντας  την αλήθεια.  - Μην αναφέρετε στο 
βιογραφικό σας σημείωμα δεξιότητες που δεν διαθέτετε 
ή που υπερεκτιμώνται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
χάσιμο χρόνου, τόσο για τον εργοδότη όσο και για εσάς, 
σε περίπτωση που θα σας ζητηθεί να έχετε μια 
δεξιότητα που στην πραγματικότητα δεν διαθέτετε. 
 
-Να έχετε κατά  νου την αισθητική - ένα βιογραφικό 
σημείωμα πρέπει να είναι εντυπωσιακό -αυτό μπορεί 
να γίνει με την επισήμανση των επικεφαλίδων ώστε να 
ξεχωρίζουν. 
 
 -Προσωποποιήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
ανάλογα με την προσφορά εργασίας -Οι εργοδότες 
ενδιαφέρονται μόνο για τις δεξιότητες και τις 
πληροφορίες που είναι σχετικές με τη θέση εργασίας. 
 
-Αποφύγετε  ορθογραφικά και γραμματικά λάθη - αυτό 
υποδηλώνει προχειρότητα και ανακρίβεια. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Για να βρείτε δουλειά, είναι απαραίτητο να ετοιμάσετε ένα 
βιογραφικό σημείωμα, οπότε αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να το 
γράψετε σωστά. Σύμφωνα με την Lis McGuire, αυτό δημιουργεί τη 
σωστή νοοτροπία, αυξημένη αυτοπεποίθηση και μειωμένα χρονικά 
στο κυνήγι της εργασίας. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι 
σαφές, συνοπτικό, συνεκτικό και οπτικά ελκυστικό. Δεν υπάρχουν 
περιθώρια για γλωσσικά λάθη ή υπερβολικά γραφικά στοιχεία. 
Χάρη σε ένα σωστά δομημένο βιογραφικό σημείωμα και 
ακολουθώντας τις παραπάνω προτάσεις, θα προκαλέσουμε το 
ενδιαφέρον ενός πιθανού εργοδότη, γεγονός που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την πρόσκληση για συνέντευξη. 

 

 
 
 

Corfield R. (2007). Προετοιμάζοντας το τέλειο βιογραφικό σημείωμα: πώς να κάνετε 
εξαιρετική εντύπωση και να πάρετε τη δουλειά που θέλετε. Λονδίνο: Kogan Page. 
Bright J. & Earl J. (2008). Λαμπρό βιογραφικό σημείωμα: Τι θέλουν να δουν οι 
εργοδότες και πώς να το πουν. Pearson Education 
Bowden S. (2013). Γρήγορος οδηγός για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 
Booktango 
 



 

 
 
 
 

ΣΎΝΤΑΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ 
 

 
Ορισμένες προτάσεις για το πώς να γράψετε μια 
συνοδευτική επιστολή είναι οι εξής: 
 
1. Στη συνοδευτική επιστολή, είναι πολύ σημαντικό να 

είναι εξατομικευμένη για έναν συγκεκριμένο 
εργοδότη. 
 
Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται 
σε μια συγκεκριμένη προσφορά εργασίας και να 
απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη. Με τη 
σωστή διευθυνσιοδότηση της συνοδευτικής 
επιστολής, αυξάνονται οι πιθανότητες να 
ενδιαφερθεί ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για το 

Η συνοδευτική επιστολή είναι το πραγματικό εξώφυλλο για το 
βιογραφικό σας σημείωμα. Σας επιτρέπει να στοχεύσετε τη θέση 
εργασίας και τον εργοδότη με συγκεκριμένο τρόπο, αφήνοντας το 
βιογραφικό σημείωμα να προωθήσει τις δεξιότητες, τις ιδιότητες και 
την εμπειρία σας ως μέρος της ευρύτερης εικόνας.  Σκοπός της 
συνοδευτικής επιστολής είναι να σας συστήσει επίσημα στον 
υπεύθυνο πρόσληψης και να τον ενθαρρύνει να διαβάσει το 
βιογραφικό σημείωμα. 
 



 

περιεχόμενό της, κάτι που σίγουρα αξίζει τον κόπο. 
Με αυτόν τον τρόπο ο εργοδότης έχει την ευκαιρία 
να μάθει κάτι νέο για τον υποψήφιο. Ταυτόχρονα, 
θα εκτιμήσει ότι κάνατε τον κόπο να γράψετε μια 
συνοδευτική επιστολή ειδικά για την εταιρεία του. 
 

2. Μην αντιγράφετε πληροφορίες από το βιογραφικό 
σας σημείωμα 
 
Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιγράφει 
πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες 
και την εμπειρία σας προς όφελος του εργοδότη. 
Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τις τρέχουσες 
αρμοδιότητές σας που σχετίζονται με την ευκαιρία 
απασχόλησης - αλλά μην επαναλάβετε όσα έχετε 
ήδη γράψει στο βιογραφικό σας σημείωμα. 
 

3. Διατηρήστε μια σύντομη και σαφή μορφή 
Ένας εργοδότης συχνά έχει σωρό από πολλές 
συνοδευτικές επιστολές, οπότε δεν έχει νόημα να 
γράψετε μια μακροσκελή και λεπτομερή επιστολή, 
διότι ούτως ή άλλως δεν θα τη διαβάσει. Πρέπει να 
συγκεντρώσετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες και 
να τις κρατήσετε σχετικές και εστιασμένες. 

3. Δείξτε στον εργοδότη σας όλα τα οφέλη της 
πρόσληψής σας 
 
Δείξτε στον εργοδότη σας ότι είστε πολύτιμοι και 
αξίζετε τη δουλειά. Αναφέρετε τις σχετικές 



 

δεξιότητες και τα δυνατά σας σημεία. Μια 
επαγγελματική συνοδευτική επιστολή θα πείσει τον 
εργοδότη ότι πρέπει να σας γνωρίσει γιατί 
διαφορετικά θα χάσει την ευκαιρία να προσλάβει 
έναν πολύτιμο εργαζόμενο. 

 
4. Κατάλληλο κλείσιμο της συνοδευτικής επιστολής 

 
Το τελευταίο μέρος της συνοδευτικής επιστολής δεν 
είναι λιγότερο σημαντικό από όλα τα παραπάνω. 
Συνοψίστε την υποψηφιότητά σας και εκφράστε την 
ελπίδα σας για μια ευκαιρία συνάντησης με τον 
υπεύθυνο πρόσληψης. Εκφράζει επίσης τον 
ενθουσιασμό σας για την εργασία και το κίνητρό σας 
να δράσετε. 

 
Κατά τη σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής, 
αξίζει επίσης να διαβάσετε τις πληροφορίες που 
αξίζει να αποφύγετε και που είναι : 
 
Αποφύγετε τα ορθογραφικά λάθη 
Η έλλειψη της δέουσας επιμέλειας και τα λάθη στη 
συνοδευτική επιστολή σας υποδηλώνουν 
προχειρότητα και απροσεξία, γεγονός που μπορεί 
να αποθαρρύνει τον εργοδότη. Ελέγξτε το έγγραφο 
αρκετές φορές, ώστε να μην χάσετε την ευκαιρία σας 
για μια θέση εργασίας. 
 



 

Μην αντιγράφετε έτοιμες φόρμουλες. Γράψτε για 
τον εαυτό σας. 

Η σχηματική αναπαραγωγή των "έτοιμων" τύπων 
είναι μάλλον δυσάρεστη.Έτσι, αντί να μιμείστε και 
να χρησιμοποιείτε κοινές φράσεις, επικεντρωθείτε 
στο περιεχόμενο της επιστολής. Οι εργοδότες 
εκτιμούν την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα. 
 
 
Μην παρέχετε περιττές πληροφορίες. 
Βεβαιωθείτε ότι η επιστολή είναι συνοπτική και 
σχετική. Η παροχή περιττών πληροφοριών που δεν 
ζήτησε ο εργοδότης, όπως πληροφορίες για τον 
μισθό, μπορεί να επιδεινώσει τα πράγματα. 
Επικεντρωθείτε στις δεξιότητές σας και εξηγήστε 
γιατί είστε το κατάλληλο άτομο για τη θέση 
εργασίας. 

 

 
 

 
9. Szukaj analogii:   

  

 
 
 

Εν κατακλείδι, η συνοδευτική επιστολή πρέπει να εκφράζει τα 
κίνητρά σας. Θα πρέπει να είναι γραμμένη σε σύντομη μορφή μόνο 
η και να περιέχει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Μια 
καλογραμμένη συνοδευτική επιστολή μπορεί να αποδειχθεί πιο 
ενδιαφέρουσα από ένα βιογραφικό σημείωμα και να έχει ως 
αποτέλεσμα ο υπεύθυνος προσλήψεων να σας καλέσει στο 
επόμενο στάδιο της συνέντευξης και τελικά να πάρετε τη θέση 
εργασίας.  
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΊΤΕ  

Πριν από μια τέτοια συνέντευξη, είναι σημαντικό να 
προετοιμαστείτε κατάλληλα για να επιτύχετε τον επιθυμητό 
στόχο σας - να πάρετε τη δουλειά. Συνήθως εμπλέκονται 
πολλοί παράγοντες για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου 
- έτσι μόνο η επαρκής προετοιμασία σε πολλά επίπεδα 
μπορεί να θεωρηθεί εγγύηση επιτυχίας. 
 

 
Mayer D. (2011). Career Essentials: Η συνοδευτική επιστολή. Valley 
Publishing Ltd. 
Innes J. (2016). The Cover Letter Book: How to write a winning 
cover letter that really gets noticed. Pearson UK 
 

Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της διαδικασίας 
πρόσληψης. Στόχος της είναι η άμεση επαφή με τον υποψήφιο που 
υποβάλλει αίτηση για μια θέση εργασίας. Ο υπεύθυνος της 
συνέντευξης, μέσω της επιλογής των κατάλληλων ερωτήσεων, 
αποκτά πληροφορίες για τον υποψήφιο, επαληθεύει την 
επαγγελματική του εμπειρία, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
του και τα κίνητρά του για την κατάλληλη θέση εργασίας.  
 



 

-Να είστε  στην ώρα σας - Η πρώτη εντύπωση γίνεται 
μόνο μία φορά και, όπως γνωρίζουμε, η καθυστέρηση 
δεν κάνει καλή εντύπωση. Είναι καλύτερο να έρχεστε στο 
σωστό μέρος περίπου 5 λεπτά νωρίτερα για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αργήσει. 
 
-Ερευνήστε  την εταιρεία και τη θέση για την οποία 
υποβάλλετε αίτηση και αναλογιστείτε τα δυνατά σημεία 
και τα προσόντα σας.  Ο υπεύθυνος προσλήψεων θα σας 
κάνει ερωτήσεις στις οποίες η γνώση τόσο των 
δεξιοτήτων σας που σχετίζονται με τη θέση όσο και της 
εταιρείας για την οποία υποβάλλετε αίτηση θα είναι 
ζωτικής σημασίας. 
 
-Έχετε το νου  σας στην αισθητική - θα πρέπει να 
έρχεστε σε μια συνέντευξη για δουλειά ντυμένοι κομψά 
και επίσημα. Επιλέξτε μάλλον υποτονικά χρώματα και 
να είστε υγιεινοί. Ο τρόπος που παρουσιάζουμε τον 
εαυτό μας και η εμφάνισή μας είναι ο πρώτος 
παράγοντας που μπορεί να προσέξει ο εργοδότης - και, 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πρώτη εντύπωση 
παίζει σημαντικό ρόλο εδώ. 
 
 -Διατηρήστε οπτική επαφή και δώστε προσοχή 
στην κατάλληλη γλώσσα του σώματος. Το να κοιτάτε στο 
ταβάνι ή να τρυπάτε είναι σημάδι ψεύδους ή 
αβεβαιότητας. 
 



 

 -Σκεφτείτε τι θέλετε να πετύχετε στη συνέντευξη. - 
Γράψτε όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε, όλες τις 
πτυχές της προσφοράς που σας ενδιαφέρουν, ώστε να 
μην σας διαφύγει τίποτα. 
 
 -Προσπαθήστε να μην αγχώνεστε. Είναι φυσικό να 
έχετε άγχος πριν από μια συνέντευξη, ειδικά αν αυτή 
είναι η πρώτη συνέντευξη στη ζωή σας και δεν έχετε 
καμία εμπειρία. Βεβαιωθείτε όμως ότι το άγχος δεν θα 
ξεφύγει από τον έλεγχο και δεν θα σας παραλύσει. 
 
-Να θυμάστε  τα στοιχεία που έχετε στο βιογραφικό σας 
σημείωμα.  Οι υπεύθυνοι προσλήψεων θα σας κάνουν 
επίσης ερωτήσεις με βάση αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να 
επανεξετάσετε προσεκτικά το βιογραφικό σας σημείωμα 
και να ανανεώσετε όλες τις πληροφορίες που 
παρέχονται, ώστε να μην εκπλαγείτε από τυχόν 
ερωτήσεις. 
 
-Ελάτε  με θετική στάση και κίνητρο για δράση.  Αυτά 
είναι σημαντικά προσόντα στα οποία δίνει προσοχή ο 
εργοδότης, πρέπει να δείξετε ότι θέλετε πραγματικά να 
εργαστείτε εκεί. 
 

 
  

 
 

 

Πριν πάμε σε μια συνέντευξη, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι 
εργοδότες εκτιμούν ιδιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η 
κουλτούρα, οι ικανές απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται, η 
ειλικρίνεια και η διαφάνεια. Μια συνέντευξη για δουλειά μπορεί να 
είναι μια αγχωτική εμπειρία, ακόμη και αν δεν είναι η πρώτη μας 
φορά. Αλλά μην ανησυχείτε άσκοπα - η θετική στάση και η σωστή 
προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας.  Ακολουθώντας τις 
παραπάνω προτάσεις, θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για 
τη συνέντευξη για δουλειά - και αυτό είναι ζωτικής σημασίας όταν 
κάνετε αίτηση! 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ  
 

Ritua R. (2020). Ace the Job Interview: The Fundamental 
Skills Needed to Ace Any Job Interview. Pursue Success & 
Greatness LLC 
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Οι πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση 
είναι πολύ σημαντικές - ιδίως στην αρχή της 
σταδιοδρομίας. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον 
εθελοντισμό, από την άλλη πλευρά, είναι συχνά πολύ 
πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να 
αποδειχθούν ο λεγόμενος άσσος στο μανίκι σας. 
 
Υπάρχουν διάφοροι κύριοι τύποι πρακτικής άσκησης 
που περιλαμβάνουν: 
 
 -Αμειβόμενη και μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση -
Το αν η πρακτική άσκηση θα είναι αμειβόμενη ή όχι 
εξαρτάται από την πολιτική της εταιρείας που καθορίζει 
ο εργοδότης 
 

Τόσο η πρακτική άσκηση όσο και ο εθελοντισμός αποτελούν μια 
μορφή απόκτησης εμπειρίας με πολλά οφέλη. Είναι μια ευκαιρία για 
τους πτυχιούχους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν 
πολύτιμη εμπειρία, η οποία μπορεί στη συνέχεια να συμπεριληφθεί 
στο βιογραφικό τους σημείωμα και να γίνει ένας όλο και πιο 
ελκυστικός εργαζόμενος για τον μελλοντικό εργοδότη κατά τη 
διαδικασία πρόσληψης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εργασιακή 
εμπειρία του υποψηφίου δεν περιορίζεται σε πληροφορίες σχετικά με 
προηγούμενες θέσεις εργασίας ή ολοκληρωμένες σχολές. 
 



 

-Πιστωτική  και μη πιστωτική πρακτική άσκηση - Για 
να θεωρηθεί πιστωτική μια πρακτική άσκηση, πρέπει να 
συνδέεται στενά με το ακαδημαϊκό αντικείμενο. 
 
-Πρακτική άσκηση-Η πρακτική άσκηση  μοιάζει πολύ με 
την κανονική πρακτική άσκηση, ωστόσο η διάρκειά της 
είναι πολύ μικρότερη.    
 
Όσον αφορά τον εθελοντισμό, αυτός μπορεί να 
αναληφθεί σχεδόν σε οποιονδήποτε τομέα. Αυτοί είναι 
διάφοροι τομείς στους οποίους μπορείτε να γίνετε 
εθελοντές: 
 
-Περιβαλλοντικό 
-Fundraising 
-Έρευνα 
 -Trustee 
 -Διεθνής 
-Πρόσφυγες/μετανάστες 
-Νέοι/ηλικιωμένοι 
 
Τι να επιλέξετε - Εθελοντισμός ή πρακτική άσκηση; 
 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Για 
τους νέους ή τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
θα είναι ευκολότερο να βρουν μια εθελοντική εργασία. 
Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε την 
περιπέτειά σας με μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι 



 

πρώτες δουλειές θα πρέπει να βοηθήσουν να μάθετε την 
υπευθυνότητα και την κανονικότητα.  
 
Η πρακτική άσκηση είναι ένα σίγουρα πιο δύσκολο βήμα 
και περιλαμβάνει εργασία για μια συγκεκριμένη 
εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε πώς 
λειτουργούν οι εταιρείες στην αγορά, τι προβλήματα 
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι των 
επιμέρους τμημάτων. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Η πρακτική άσκηση είναι πολύ συχνά η αρχή μιας καριέρας.  Πολύ 
συχνά αποδεικνύονται το εισιτήριο για πλήρη απασχόληση. Ο 
εθελοντισμός, από την άλλη πλευρά, είναι μια μορφή 
δραστηριότητας που μπορείτε να αναλάβετε σχεδόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της καριέρας σας. Παρεμπιπτόντως, το γεγονός 
ότι αφιερώνετε χρόνο για να βοηθήσετε άλλους δωρεάν μπορεί να 
αναφερθεί στο βιογραφικό σας σημείωμα, καθώς μπορεί να έχει 
πραγματικά μεγάλη αξία για πολλούς εργοδότες. 
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ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
 

 
Όταν γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, μπορούμε να 
διατηρήσουμε αυτή την επαφή με διάφορες μορφές, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην περίπτωση 
αυτή ένα από τα καλύτερα εργαλεία για αυτό. Ο ρόλος 
της δικτύωσης γίνεται όλο και πιο σημαντικός, όχι 
άδικα. Μπορεί να σας επιτρέψει να βρείτε μια νέα 
θέση εργασίας, να αναπτύξετε την τρέχουσα καριέρα 
σας, να μάθετε για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, να 

Η δικτύωση ορίζεται ως μια συνειδητή διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών, πόρων, αμοιβαίας υποστήριξης και ευκαιριών, η οποία 
πραγματοποιείται μέσω αμοιβαία επωφελών επαφών. Η ιδέα της 
δικτύωσης προωθείται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Αποτελούν ένα εξαιρετικό μέρος για συζητήσεις, 
ανταλλαγή πληροφοριών και, κατά συνέπεια, διατήρηση σχέσεων. 
 



 

λάβετε συστάσεις ή στοιχεία για πωλήσεις ή απλώς να 
διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες. 
 
Η κοινωνική δικτύωση μπορεί να σας βοηθήσει να 
βρείτε δουλειά, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, 
όπως όλα τα άλλα, έχει τις καλές της πλευρές και 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά μπορεί επίσης να 
εγκυμονεί κινδύνους. Επομένως, αξίζει να τηρείτε τους 
βασικούς ρόλους της περιορισμένης εμπιστοσύνης, η 
οποία λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις - μην 
απευθύνεστε σε ανθρώπους αν δεν έχετε τίποτα να 
προσφέρετε, μην στέλνετε τα στοιχεία σας σε 
αγνώστους ή σε οποιονδήποτε βρείτε στο Διαδίκτυο - 
και, ομοίως, μην λαμβάνετε μηνύματα από αγνώστους 
και μην πιστεύετε όλα όσα σας γράφει κάποιος.  
 
Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις που, αν τις 
ακολουθήσετε, θα αυξήσετε τις πιθανότητές σας να 
βρείτε εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης: 
 

• Προσέλκυση προσοχής 

 



 

Κάντε το προφίλ σας αισθητικό και οπτικά 
ενδιαφέρον. Χρησιμοποιήστε συντακτικά εργαλεία, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές γραμματοσειρές, στυλ 
και χρώματα για να αναδείξετε τις πιο σημαντικές 
πληροφορίες. Προσέξτε τι δημοσιεύετε, ώστε οι 
άνθρωποι να λαμβάνουν επαγγελματικά και σχετικά 
αποτελέσματα όταν ψάχνουν στο google το όνομά 
σας. 
 

• Συμμετοχή σε κοινότητες  

 
Το πιο σημαντικό πράγμα στη δικτύωση είναι η 
δημιουργία νέων επαφών. Φυσικά, να θυμάστε την 
αρχή της περιορισμένης εμπιστοσύνης. 
 

• Μείνετε συντονισμένοι  

 
Αν είστε δραστήριοι και σταθεροί στις ενέργειές σας, 
είστε πιο αξιόπιστοι. 
 

• Προσθέστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο 

βιογραφικό σας. 



 

 
Οι δυνητικοί εργοδότες ελέγχουν συχνά τα προφίλ των 
μελλοντικών υποψηφίων, οπότε θα εκτιμήσουν αυτή 
την ευκολία. 
 

• Συγκεντρώστε αναφορές και γνώμες 

Ζητήστε από τους εργοδότες, τους συναδέλφους ή 
τους πελάτες σας να γράψουν μια συστατική 
επιστολή. Οι γνώμες είναι εξαιρετικά σημαντικές στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Θυμηθείτε να 
επικεντρωθείτε στην ποιότητα των συστάσεών σας και 
όχι στην ποσότητά τους. 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Η δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας είχε ως αποτέλεσμα η 
αναζήτηση εργασίας μέσω δικτύωσης να μην θεωρείται πλέον 
καινοτομία, αλλά αναγκαιότητα. Όσοι κατανοούν και γνωρίζουν 
πώς να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα έχουν τις περισσότερες 
πιθανότητες να βρουν εργασία μέσω των νέων μέσων. Ως εκ 
τούτου, αξίζει να εξοικειωθείτε με τις παραπάνω προτάσεις και 
να τις εφαρμόσετε στην πραγματική ζωή για να απλοποιήσετε 
τη διαδικασία εύρεσης εργασίας μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 
 

 
 
 
Salpeter M. (2013). Κοινωνική δικτύωση για επαγγελματική επιτυχία. 
LearningExpress 
Yate M. (2014). Knock 'em Dead Social Networking: For Job Search and 
Professional Success. Adams Media 
L. Jue A. & Marr J. A. & Kassotakis M. E. (2009). Social Media at Work: How 
Networking Tools Propel Organizational Performance. John Wiley & Sons 
 



 

ΠΏΣ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΟΠΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
 

 
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια εταιρεία 
αναμένει τέτοιες πληροφορίες - χρειάζονται αυτά τα 
δεδομένα για να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία 
πρόσληψης και να έρθουν σε επαφή με τον κατάλληλο 
υποψήφιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 
τα δεδομένα είναι πολύ πιο πολύτιμα στις μέρες μας 
από τα χρήματα στην τσέπη μας ή στον τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Κάποιος που τα αποκτά μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει για να πάρει πίστωση ή να διαπράξει 
άλλο έγκλημα για λογαριασμό μας. Τα προσωπικά 
δεδομένα ταυτότητας συλλέγονται συχνά στο Διαδίκτυο 
μέσω ψευδών αγγελιών εργασίας που δεν δημιουργούν 
υποψίες. Δυστυχώς, τέτοιοι κίνδυνοι, όπως η δόλια 

Η κοινοποίηση πολλών προσωπικών σας δεδομένων και 
πληροφοριών για τον εαυτό σας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της αναζήτησης νέας εργασίας.  Χωρίς να παρουσιάσουμε το 
βιογραφικό μας σημείωμα και τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία 
επικοινωνίας μας, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε δουλειά. 
 



 

χρήση των προσωπικών μας δεδομένων, αυξάνονται με 
την πάροδο των ετών σύμφωνα με τις στατιστικές της 
αστυνομίας. Αξίζει να είστε καλά προετοιμασμένοι για 
να γνωρίζετε πώς να προστατευτείτε από τέτοιες 
απειλές. 
 
Οι κλέφτες δεδομένων έχουν ήδη αναπτύξει τέτοιες 
τεχνικές που είναι δύσκολο να αναγνωρίσουν ότι 
πρόκειται για απάτη. Ως εκ τούτου, όταν αναζητάτε 
εργασία στο Διαδίκτυο, είναι σημαντικό να είστε 
προσεκτικοί και να μην δίνετε πληροφορίες που θα 
διευκόλυναν τους απατεώνες να κλέψουν, και αυτό είναι 
όλο: 
 
-Ημερομηνία  γέννησης & διεύθυνση κατοικίας 
 -Αριθμοί λογαριασμών/PIN 
 -Αριθμός πιστωτικής κάρτας 
 -Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης 
 -Αριθμός άδειας οδήγησης 
 -Η οικογενειακή κατάσταση 
 
Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς να 
αποφύγετε την κλοπή προσωπικών δεδομένων κατά την 
αναζήτηση εργασίας στο Διαδίκτυο: 
 
 -Μην παρέχετε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού - 
Καμία σοβαρή εταιρεία δεν μπορεί να περιμένει 



 

λεπτομέρειες του τραπεζικού μας λογαριασμού από 
έναν υποψήφιο. 
 
-Ελέγξτε  την εταιρεία στην οποία υποβάλλετε αίτηση.  - 
Δείτε αν η εταιρεία παρέχει πλήρεις πληροφορίες. Αξίζει 
επίσης να περιηγηθείτε στα φόρουμ του Διαδικτύου για 
τις απόψεις πρώην εργαζομένων/υποψηφίων για 
παρόμοια θέση εργασίας . 
 
-Να είστε  προσεκτικοί με τα στοιχεία που παρέχετε 
στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ειδικότερα, δεδομένα 
όπως το πατρικό σας όνομα (για τις γυναίκες) ή 
πληροφορίες από το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης - 
τέτοια δεδομένα δεν απαιτούνται για την προ-
πρόσληψη, οπότε δεν πρέπει να τα παρέχετε. 
 
-Αναπροσαρμόστε τις  ρυθμίσεις του λογαριασμού σας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - καταστήστε 
δυσκολότερη την πρόσβαση ανεπιθύμητων ατόμων στα 
στοιχεία του λογαριασμού σας.   Η κλοπή προσωπικών 
πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
γίνεται όλο και πιο συχνή. 
 
-Ελέγξτε  την πολιτική απορρήτου της εταιρείας - Η 
πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η 
εταιρεία φροντίζει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα 
δικαιώματά σας. 
 



 

 -Δεν πρέπει να ανοίγετε απροσδόκητα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρουν θέσεις 
εργασίας. Οι σύνδεσμοι που περιέχονται σε αυτά τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να 
οδηγήσουν σε λήψη κακόβουλου λογισμικού ή phishing. 
Πρέπει να γνωρίζετε πού έχετε υποβάλει αίτηση και 
πόση ανατροφοδότηση μπορείτε να περιμένετε και από 
ποιον. 
 
 - Προσοχή - Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε 
προσοχή και κοινή λογική. Εάν έχετε την αίσθηση ότι 
κάτι δεν πάει καλά, είναι προτιμότερο να μην το 
ρισκάρετε. 

 
 

 

 

 

Σε έναν κόσμο όπου προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο 
χρησιμοποιώντας βολικές ηλεκτρονικές λύσεις και εφαρμογές για 
κινητά τηλέφωνα, μπορεί επίσης να είμαστε πιο ευάλωτοι στην 
απάτη. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να εγκαταλείψουμε την 
ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας. Είναι βολικό, ανοίγει πολλές 
ευκαιρίες για ανάπτυξη, αρκεί να ακολουθούνται αρκετοί βασικοί 
κανόνες, οι οποίοι εξοικονομούν χρόνο και εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Η εφαρμογή των παραπάνω κανόνων θα 
ελαχιστοποιήσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο να πέσετε θύμα 
διαδικτυακών απειλών. 

 

 
 
 



 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΈΝΑ ΠΡΟΦΊΛ LINEDIN  
 

 
Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε για να βρείτε δουλειά είναι να 

έχετε ένα ποιοτικό βιογραφικό σημείωμα. Ένα τέτοιο ιδανικό υποκατάστατο για ένα 

ποιοτικό βιογραφικό σημείωμα είναι το LinkedIn, το οποίο είναι μια μορφή 
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ΓΙΑΤΊ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΦΊΛ LINKEDIN;  
Θα έχετε περισσότερες δυνατότητες να βρείτε δουλειά! Δημιουργώντας ένα ξεχωριστό 
προφίλ και δημιουργώντας το σωστό δίκτυο, ανοίγεστε σε ευκαιρίες καριέρας. Το 
προφίλ σας στο LinkedIn γίνεται μια εκδοχή ενός διαδικτυακού βιογραφικού 
σημειώματος και είναι σύνηθες για τους εργοδότες να το αναζητούν και να το βλέπουν 
κατά τη διαδικασία πρόσληψης Το LinkedIn είναι ο μεγαλύτερος διαθέσιμος σήμερα 
ιστότοπος επαγγελματικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται από όσους βρίσκονται στο 
χαμηλότερο σημείο του επιχειρηματικού τοτέμ μέχρι και τους διευθύνοντες 
συμβούλους διεθνών ομίλων. 
 



 

διαδικτυακού βιογραφικού σημειώματος, και όχι μόνο!  

Το LinkedIn βασίζεται στην απλή αλλά αποτελεσματική παραδοχή της 

επαγγελματικής δικτύωσης, καθιστώντας το το ιδανικό μέρος για να προσεγγίσετε 

επαγγελματίες όλων των ηλικιών και με διαφορετικό υπόβαθρο σε όλο τον κόσμο. Το 

LinkedIn παρέχει έναν τρόπο σύνδεσης με άλλους επαγγελματίες και θα σας 

βοηθήσει να παραμείνετε σε επαφή με εκατομμύρια χρήστες. Το LinkedIn 

χρησιμοποιείται αυστηρά για την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και ευκαιριών 

απασχόλησης και έχει γίνει όλο και περισσότερο ένα κορυφαίο εργαλείο που βοηθά 

τα άτομα να επεκτείνουν τα δίκτυά τους, καθώς και ένας τρόπος να βρουν θέσεις 

εργασίας στον τομέα τους. 
 

Έτσι, βρήκατε ακόμα περισσότερους λόγους για τους οποίους πρέπει να έχετε 

προφίλ στο LinkedIn! Ας διαβάσουμε περισσότερα: Πιθανοί εργοδότες μπορεί να το 

βρουν περίεργο αν δεν είστε εκεί. Αν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας, είναι 

σύνηθες να κοιτάξουν το προφίλ σας στο LinkedIn, είτε για να δουν αν έχετε κοινές 

διασυνδέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πώς είναι να εργάζεστε μαζί σας 

είτε για να διευθετήσουν τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τη συνοδευτική 

επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα. Επιπλέον, το 98% των υπευθύνων 

προσλήψεων και το 85% των διευθυντών προσλήψεων χρησιμοποιούν το LinkedIn 

για να βρουν υποψηφίους. 

• Σκεφτείτε το LinkedIn ως μια πιο δυναμική και οπτική εκδοχή του 

βιογραφικού σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε παραδοσιακές 

επαγγελματικές πληροφορίες, όπως η εκπαίδευσή σας, η αναμενόμενη 

ημερομηνία αποφοίτησης, η εργασιακή εμπειρία, τα βραβεία του 

πανεπιστημίου, οι σύλλογοι και τα χόμπι σας. Αλλά αντί να απαριθμείτε 

απλώς αυτές τις πληροφορίες, το LinkedIn σας επιτρέπει να επεκταθείτε σε 

κάθε σημείο. Μπορείτε να μοιραστείτε έργα για τα οποία είστε ιδιαίτερα 

περήφανοι και μπορείτε ακόμη και να κάνετε είδος blog εκεί. Είναι επίσης ένα 

από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τη μεγαλύτερη επιρροή, με 

περισσότερα από 645 εκατομμύρια μέλη. 

 

• Το LinkedIn είναι ιδανικό για τη δημιουργία διασυνδέσεων για 

ανεξάρτητη εργασία, πελατειακή βάση, πιθανούς συνεργάτες ή απλά για 

να διατηρήσετε ανοιχτές τις προοπτικές εργασίας σας. Τα μέλη 

χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για να διατηρούν επαφή με επιχειρηματικούς 



 

συνεργάτες, πελάτες και συναδέλφους. Αλλά μπορεί να κάνει πολύ 

περισσότερα - να ενισχύσει το προφίλ σας, να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα 

της μάρκας σας και να σας βοηθήσει να προσλάβετε τους κατάλληλους 

ανθρώπους, για παράδειγμα. 

 

• Ο βασικός λογαριασμός LinkedIn είναι δωρεάν. Οι λογαριασμοί Premium 

προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε 

να ρυθμίσετε το προφίλ σας με τον τρόπο που θα μπορούν να το βλέπουν 

όλοι οι χρήστες του LinkedIn ή μπορείτε να το θέσετε σε ιδιωτική λειτουργία. 

Μπορείτε επίσης να έχετε ένα δημόσιο προφίλ που μπορεί να βρεθεί από 

εξωτερικές μηχανές αναζήτησης, ώστε να το βλέπουν ακόμη και άτομα που 

δεν είναι εγγεγραμμένα στο LinkedIn. 

 

• ΤΏΡΑ ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΎΜΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΊΛ ΣΑΣ: 

 

Ο εσωτερικός αλγόριθμος αναζήτησης του LinkedIn βρίσκει μόνο τα προφίλ 

που κατατάσσονται ως "πλήρη" και αυτά μπορούν να έχουν περισσότερες 

από 20 φορές περισσότερες προβολές από τα ελλιπή προφίλ. Επομένως, 

είναι σημαντικό να συμπληρώσετε το δικό σας. Βεβαιωθείτε ότι αφιερώσατε 

χρόνο για να δημιουργήσετε το προφίλ σας awsome!  

 

• Ακολουθούν τα βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε: μια 

φωτογραφία προφίλ καλής ποιότητας, τραβηγμένη από επαγγελματία 

φωτογράφο, ο κλάδος και η τοποθεσία σας, περίληψη του ποιος είστε, 

η τρέχουσα θέση σας με περιγραφή των δεξιοτήτων σας και 

παραδείγματα για το πώς τις έχετε χρησιμοποιήσει, προηγούμενο 

εργασιακό ιστορικό, στοιχεία εκπαίδευσης και τομείς εξειδίκευσης.  

 

Και περισσότερες χρήσιμες συμβουλές: 

 

• Αποκτήστε μια προσαρμοσμένη διεύθυνση URL 

Είναι πολύ πιο εύκολο να δημοσιοποιήσετε το προφίλ σας με μια 

προσαρμοσμένη διεύθυνση URL (ιδανικά linkedin.com/yourname), Θα τη 

βρείτε στην οθόνη επεξεργασίας του προφίλ σας - στο κάτω μέρος του γκρι 

παραθύρου με τις βασικές πληροφορίες σας. Απλά κάντε κλικ για να το 



 

επεξεργαστείτε. 

 

• Επιλέξτε μια υπέροχη φωτογραφία  

από επαγγελματία φωτογράφο. Μια φωτογραφία μπορεί να μεταδώσει σε 

μεγάλο βαθμό το πάθος, την ενέργεια, το χάρισμα, την ενσυναίσθηση και 

άλλες ήπιες δεξιότητες για τις οποίες είναι δύσκολο να γράψεις. 

 

• Περιοχές περιγραφής 

Αφιερώστε χρόνο για να συμπληρώσετε τις περιοχές περιγραφής. Μην 

αναφέρετε απλώς τον τίτλο εργασίας σας και συμπληρώστε τις περιοχές 

περιγραφής των 1.000 χαρακτήρων κάτω από κάθε τίτλο εργασίας και στη 

συνολική περίληψή σας- αναφέρετε την εργασία σας με σύμβαση και τα 

αποτελέσματα που πήρατε- ανεβάστε ή παραπέμψτε σε παραδείγματα της 

εργασίας σας, όπως βίντεο στο YouTube, εικόνες, αρχεία PDF, ή 

οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη ενότητα, όπως Μαθήματα, Πιστοποιήσεις, 

Πατέντες ή Εθελοντισμός, που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε άλλες σχετικές 

δεξιότητες. 

 

• Γράψτε έναν ποιοτικό τίτλο 

Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι λέξεις και φράσεις είναι διάσπαρτες σε όλη την 

περίληψη και την εμπειρία σας. 

 

• Πάρτε προσωπικά 

Ενημερώστε τους ανθρώπους για τις αξίες και τα πάθη σας. Στην περίληψή 

σας, συζητήστε τι κάνετε εκτός εργασίας. Θέλετε οι άνθρωποι να θέλουν να 

σας γνωρίσουν. 

 

• Δείξτε τα επιτεύγματά σας 

Αν θέλετε να ξεχωρίσετε από τους άλλους υποψηφίους για δουλειά, τόσο το 

βιογραφικό σας όσο και το προφίλ σας στο LinkedIn πρέπει να έχουν 

συγκεκριμένα, απτά και μετρήσιμα επιτεύγματα. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων 

θέλουν να τους πείτε γιατί είστε ο κατάλληλος για τη θέση εργασίας, οπότε 

μην ντρέπεστε να δώσετε έμφαση στις δεξιότητές σας και στο πώς αυτές θα 

βοηθήσουν την εταιρεία τους. 

 



 

• Δικτύωση 

Το LinkedIn σας δίνει τη δυνατότητα να δικτυωθείτε με άτομα και 

επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου σας. Αυτός είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις και να μοιράζεστε 

πληροφορίες με άλλους στον τομέα σας. Μπορείτε να προσκαλέσετε 

οποιονδήποτε να συνδεθεί και να αποδεχτείτε τις προσκλήσεις του να 

συνδεθεί μαζί σας, αλλά πρέπει να έχει το δικό του λογαριασμό LinkedIn για 

να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο. 

 

• Συνδέσεις 

Το LinkedIn αποθηκεύει τις συνδέσεις που κάνετε σε μια λίστα που 

ονομάζεται Το δίκτυό μου. Όταν κάνετε μια νέα σύνδεση, αποκτάτε πρόσβαση 

όχι μόνο στο προφίλ του ατόμου αυτού αλλά και στις δημόσια διαθέσιμες 

συνδέσεις του. Οι συνδέσεις σας μπορούν να γράψουν "συστάσεις" για το 

προφίλ σας και να προσφέρουν "επιδοκιμασίες" για τις δεξιότητές σας, και 

εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο σε αντάλλαγμα. Το LinkedIn αφορά την 

οικοδόμηση στρατηγικών σχέσεων. Έτσι, ο αριθμός των συνδέσεων είναι 

λιγότερο σημαντικός από το είδος των συνδέσεων. 

 

• Συστάσεις  

είναι προσωπικές μαρτυρίες που υπογραμμίζουν τις επαγγελματικές σας 

ικανότητες. Ο κατάλληλος αριθμός είναι μεταξύ πέντε και δέκα και μπορείτε να 

τις αποκτήσετε ρωτώντας ανθρώπους με τους οποίους έχετε συνεργαστεί. Οι 

επικυρώσεις είναι απλές γνωστοποιήσεις που επιβεβαιώνουν ότι διαθέτετε μια 

συγκεκριμένη ικανότητα και αν μια σχέση σας επικυρώσει για τις 

επικοινωνιακές σας ικανότητες, για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει να 

ξεχωρίσετε από το πλήθος. 

 

• Συζήτηση 

Όλα τα μέλη του LinkedIn μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμμετάσχουν σε 

ομάδες για να συζητούν ιδέες και να μοιράζονται νέα του κλάδου. Αυτός 

μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναπτύξετε το επαγγελματικό 

σας δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή αναζήτησης στο επάνω 

μέρος της σελίδας του προφίλ σας για να αναζητήσετε ενδιαφέρουσες ομάδες 

στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε ή μπορείτε να βρείτε νέες ομάδες μέσω 

αυτών στις οποίες έχετε ήδη συμμετάσχει. Ως μέλος μιας ομάδας, μπορείτε να 



 

συμμετέχετε σε συζητήσεις ομάδων, να κάνετε ερωτήσεις και να στέλνετε 

μηνύματα σε άλλα μέλη. 

 

• Περιήγηση στο 

Το LinkedIn μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση θέσεων 

εργασίας. Εκτός από την περιήγηση σε αγγελίες εργασίας, πολλοί άνθρωποι 

το χρησιμοποιούν ως εργαλείο έρευνας. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι 

έχετε στο τραπέζι σας δύο προτάσεις εργασίας. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το LinkedIn για να μάθετε περισσότερα για τα πιθανά νέα 

σας αφεντικά και τους συναδέλφους σας και να αποκτήσετε μια αίσθηση της 

εταιρικής κουλτούρας των οργανισμών. 

 

• Λογαριασμοί PremiumΟ  

λογαριασμός Premium Career σας επιτρέπει να αναζητάτε ακόμη πιο 

αποτελεσματικά ευκαιρίες εργασίας που ταιριάζουν στις προτιμήσεις και τις 

δεξιότητές σας και να μάθετε ποιος έχει δει το προφίλ σας τις τελευταίες 90 

ημέρες. 

Το να αξιοποιήσετε στο έπακρο το LinkedIn δεν είναι μόνο να το 

χρησιμοποιείτε όταν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Σε γενικές γραμμές, είναι καλό 

να παραμένετε ενεργοί ακόμη και όταν δεν έχετε κάποιο μεγάλο σκοπό. 

Υπενθυμίστε στις επαφές σας ότι κάνετε καλή δουλειά, κοινοποιώντας τακτικά 

συνδέσμους σχετικούς με άλλους στον κλάδο σας, διατηρώντας το προφίλ 

σας επίκαιρο και ενημερώνοντας το προφίλ σας όταν προσλαμβάνεστε για 

μια νέα θέση ή έχετε κάποιο άλλο επίτευγμα να διαφημίσετε. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌΣ VS ΣΧΕΣΙΑΚΌΣ: ΠΟΙΟΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΕΊΣΑΙ; 

 
 

Στην εργασία, στις επιχειρήσεις, στην ηγεσία, αλλά και στην ιδιωτική 
ζωή, οικοδομούμε σχέσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

 
Συνοψίζοντας, η εκμάθηση του τρόπου χρήσης του LinkedIn μπορεί να προσφέρει ισχυρές επαγγελματικές 
συνδέσεις και να ενισχύσει τη διαδικτυακή σας φήμη καλύτερα από τους περισσότερους άλλους πόρους 
κοινωνικής δικτύωσης. Στις μέρες μας, όπως ακριβώς ένα βιογραφικό σημείωμα είναι απαραίτητο για μια 
συνέντευξη για δουλειά, μια επαγγελματική διαδικτυακή παρουσία είναι απαραίτητη για κάθε είδους ευκαιρία 
καριέρας. Το προφίλ LinkedIn, αν γίνει σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα ηλεκτρονικό βιογραφικό σημείωμα 
και να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η καλή δουλειά που κάνετε αναγνωρίζεται δημοσίως και ότι οι άλλοι 
γνωρίζουν πώς να σας προσεγγίσουν με σχετικές ευκαιρίες. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας, τη δική σας 
επικοινωνία ή το προϊόν σας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Το αν θα επιλέξετε μια 
συναλλακτική ή μια σχεσιακή επικοινωνία εξαρτάται από το είδος των προϊόντων. Μια 
εφάπαξ πώληση χρειάζεται διαφορετικές τεχνικές μάρκετινγκ από την προσέλκυση πελατών 
που θα επιστρέψουν για πολλές αγορές και θα παραμείνουν πιστοί στην επιχείρησή σας. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένα μείγμα τόσο της συναλλακτικής όσο και 
της σχεσιακής επικοινωνίας. Ποια επικοινωνία λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε; 



 

"συναλλακτικές" και "σχεσιακές". Ο όρος συναλλακτική σχέση 
χρησιμοποιείται συχνά στις επιχειρήσεις. 
 

Το ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ είναι συναλλακτικό με έμφαση στην 

πραγματοποίηση της πώλησης, συχνά μιας εφάπαξ πώλησης.   

 

Το μάρκετινγκ ΣΧΕΣΕΩΝ επικεντρώνεται στην οικοδόμηση και τη 

διατήρηση μιας αμοιβαία επωφελούς σύνδεσης μεταξύ της επιχείρησης 

και του πελάτη. 

 

Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων; 

Η συναλλακτική προσέγγιση σημαίνει ότι εστιάζουμε στον εαυτό μας - τι 

παίρνω; Αν κερδίσω εγώ, πρέπει να χάσετε εσείς, θέλω να κερδίσω με 

κάθε κόστος, πρέπει να καταλάβετε τις απόψεις μου. Η σχεσιακή 

προσέγγιση αντιπροσωπεύει την οικοδόμηση, τη διατήρηση και τη 

σύνδεση. Το ερώτημα είναι - Τι μπορώ να δώσω; Και οι δύο κερδίζουμε 

ή και οι δύο χάνουμε μαζί. Αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει με την 

κατανόηση των απόψεων των άλλων, με τον προσωπικό 

προσανατολισμό, την αποδοχή και τη γενναιοδωρία. Στο μάρκετινγκ, η 

σχεσιακή προσέγγιση αφορά τους μακροπρόθεσμους πελάτες, τους 

ευρύτερους στόχους, τη διατήρηση, τις ουσιαστικές σχέσεις, τη 

συγκέντρωση στο πώς να πεις και όχι τι να πεις, την εξατομίκευση και τη 

σκέψη για το πώς αισθάνεσαι όταν βρίσκεσαι στη θέση του άλλου. Έτσι, 

το ερώτημα είναι πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η συναλλακτική και 

πότε η σχεσιακή προσέγγιση; 

 

Και οι δύο προσεγγίσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικές και ωφέλιμες, 

αλλά σε διαφορετικές καταστάσεις. Μια συναλλακτική σχέση έχει 

βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο. Στις επιχειρήσεις καθοδηγείται από μια ιδέα: 

"Πάρε την πώληση, πάση θυσία". Η εστίαση είναι στο να κερδίσουμε 



 

χωρίς να σκεφτόμαστε πολύ τις ανάγκες του δεύτερου εμπλεκόμενου ή 

το μακροπρόθεσμο μέλλον. 

 

Μια σχεσιακή σχέση είναι μια μακροχρόνια σχέση.  Φροντίζουμε για 

τους άλλους και στις επιχειρήσεις, οι αντιπρόσωποι πωλήσεων 

γνωρίζουν τους πελάτες τους, τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους, 

μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο.  

 

Μπορούμε να το δείξουμε αυτό στο ακόλουθο παράδειγμα. Μια 

ανύπαντρη μητέρα χρειάζεται ένα νέο ψυγείο. Μια συναλλακτική πώληση 

θα περιλαμβάνει το να την πείσει να αγοράσει ένα ακριβό ψυγείο με την 

τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας που δεν χρειάζεται και 

πιθανότατα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά. 

Η σκληρή πώληση την κάνει να το αγοράσει ούτως ή άλλως, και φεύγει 

αγχωμένη για το πόσα χρήματα μόλις ξόδεψε. Πιθανότατα δεν θα 

επιστρέψει ποτέ σε αυτό το κατάστημα. Με τη σχεσιακή πώληση, ο 

πωλητής θα καταλάβαινε μέσα από τη συζήτηση με τον πελάτη ότι τα 

χρήματα είναι περιορισμένα και αντ' αυτού θα της πουλούσε ένα 

χαμηλότερο μοντέλο αλλά αξιόπιστο με το χαμηλό αριθμό παραπόνων. 

 

Η πελάτισσα είναι τόσο ευγνώμων που περιγράφει την εμπειρία της στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υψηλή σύσταση για το κατάστημα και 

επιστρέφει όταν χρειαστεί άλλη συσκευή στο μέλλον. 

 

Ας σκεφτούμε τώρα τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ανθρώπους στη 

ζωή σας. Χτίζετε σχέσεις που σας ανταμείβουν ή σχέσεις συναλλαγής; Η 

επικοινωνία σας είναι κυρίως σχεσιακή ή συναλλακτική; Η 

ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ χαρακτηρίζεται από το να ακούτε ο ένας 

τον άλλον, να συζητάτε θέματα και να μοιράζεστε την ευπάθεια. 

Προσπαθούμε να βρούμε τομείς κοινών σημείων και να 

οικοδομήσουμε δεσμούς. 



 

 

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι άμεση και 

προσανατολισμένη σε βραχυπρόθεσμους στόχους. Είναι χρήσιμη όταν 

θέλουμε απλώς να κάνουμε κάτι. Ποιο είδος επικοινωνίας να επιλέξετε 

και πότε; 

Μπορεί να είναι πολύ απαιτητικό όταν απλά θέλετε να συνδεθείτε με ένα 

μέλος της ομάδας για να ρυθμίσετε κάποια εργασία και να συζητήσετε 

εξαντλητικά μη εργασιακά θέματα. Από την άλλη πλευρά, όταν όλη η 

επικοινωνία αφορά μόνο γρήγορες ερωτήσεις και απαιτήσεις, η 

ανθρωπιά εξαφανίζεται και οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα στη 

δουλειά τους. Όταν ηγείστε μιας ομάδας, μπορείτε πάντα να κάνετε μια 

απλή ερώτηση στη συνάντηση: Πώς είστε; Υπάρχουν φορές που πρέπει 

να γίνουν γρήγορα οι εργασίες, αλλά για όλες τις άλλες φορές, αφιερώστε 

λίγα δευτερόλεπτα για να ρωτήσετε το άτομο που έχετε απέναντί σας 

πώς αισθάνεται. Σε βάθος χρόνου, αυτό θα σας αποφέρει πολλά οφέλη. 

Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να γίνουν γρήγορα οι εργασίες μας, αλλά 

για όλες τις άλλες φορές, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για να ρωτήσετε 

το άτομο που έχετε απέναντί σας πώς αισθάνεται. Σε βάθος χρόνου, θα 

σας αποφέρει πολλά οφέλη. 

 

Πώς να μετακινηθείτε από το συναλλακτικό στο σχεσιακό 

Μπείτε στη θέση του πελάτη 

 

Όταν λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με την επιχείρησή σας και την 

εμπειρία του πελάτη, είναι ζωτικής σημασίας να τις σκέφτεστε πρώτα 

από την οπτική γωνία του πελάτη και να χτίζετε από αυτήν. 

Η εμπειρία τους είναι σημαντική, οπότε το να κάνεις κάτι που ωφελεί 

πρώτα μια επιχείρηση, μπορεί να μην ταιριάζει με τις αντιλήψεις τους. 

Γίνετε συνήγορος των πελατών σας και ενθαρρύνετε όλη την ομάδα σας 

να το κάνει επίσης. 

 



 

 

Στο τέλος ας συνοψίσουμε τις διαφορές μεταξύ της συναλλακτικής 

και της σχεσιακής προσέγγισης. 

1. Επαγγελματικός vs. Φιλικός 
2. Αυτοσυμφέρον έναντι αμοιβαίου συμφέροντος 
3. Τι παίρνεις έναντι αυτού που δίνεις 
4. Μείνετε σε επαφή vs. Ενημερωθείτε 
5. Κατανόηση της διαδικασίας έναντι της κατανόησης του ατόμου 
στη διαδικασία 
6. Κρίνετε τα αποτελέσματα έναντι της αξιολόγησης της σχέσης 
7. Κερδίστε τη σύγκρουση έναντι της επίλυσης της σύγκρουσης 
8. Συμφωνία έναντι αποδοχής 
9. Αξιολογήστε τα αποτελέσματα vs. Αξιολογήστε πώς αισθάνεται ο 

άλλος για τα αποτελέσματα 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο στέλνει ένα μήνυμα και 
ένα άλλο άτομο το λαμβάνει και το κατανοεί. Το επικοινωνιακό σας στυλ συμβάλλει 
στο να καθοριστεί αν ο παραλήπτης κατανοεί το μήνυμα που θέλατε. Αυτό θέτει το 
βάρος της ευθύνης για την επικοινωνία σε εσάς, ως αποστολέα. 



 

ΑΓΚΑΛΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΈΣ ΣΑΣ    

 

Αλλά τι ακριβώς σημαίνει δυναμικό; 

 
Σύμφωνα με το λεξικό Webster, δυνητικό σημαίνει απλώς "δυνατό 
ή μια πιθανότητα". Το δυναμικό έχει να κάνει με την ικανότητα, 
είναι κάτι που υπάρχει ήδη μέσα μας, έχουμε δυναμικό, έχουμε τις 
ικανότητες ή τις ιδιότητες να κάνουμε πράγματα, να γίνουμε 
κάποιος στο μέλλον που δεν είμαστε στο παρόν. 

 

Γιατί πρέπει να αναλύσουμε τις δυνατότητές μας; Το να γνωρίζετε σε τι 

είστε καλοί και ποια είναι τα πράγματα που σας κινούν προς τα εμπρός 

θα σας βοηθήσει να βρείτε μια δουλειά που ταιριάζει στην 

προσωπικότητά σας και έτσι να κάνετε τη ζωή σας πιο ικανοποιητική και 

γεμάτη. 

 

Ας ανακαλύψουμε λοιπόν τις δυνατότητές σας. Αφήστε αρκετό χρόνο για 

να σκεφτείτε τις απαντήσεις και να τις καταγράψετε. 

 

Η πρώτη ερώτηση είναι: Τι σας αρέσει να κάνετε;  

Σκεφτείτε μια στιγμή στη ζωή σας που νιώσατε πολύ ικανοποιημένοι ή 

γεμάτοι. Ποια ήταν αυτή η στιγμή; Γιατί νιώσατε έτσι; Ποια είναι τα χόμπι 

 
Κάθε άνθρωπος, χωρίς εξαιρέσεις, έχει την απίστευτη ικανότητα να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητές του: να νιώθει αυτοπεποίθηση, χαρά και 
ικανοποίηση. Πολλοί από εμάς έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια 
δουλειά εκεί έξω που θα μπορούσε να μας ικανοποιήσει σωστά, 
επιτρέποντάς μας να αναπτύξουμε τις δυνατότητες και το ταλέντο μας. 
Αλλά δεν είμαστε σίγουροι για το ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι 
αυτή η ιδανική δουλειά - και ποια είναι πραγματικά τα ταλέντα και τα 
ενδιαφέροντά μας. 
 
 

 



 

σας; Σε τι είστε καλός; Το πάθος σας σε έναν συγκεκριμένο τομέα θα 

ενισχύσει τις ικανότητές σας να επιτύχετε σε συναφείς δραστηριότητες. 

Έχετε κίνητρα και ενθουσιασμό για να πετύχετε τον στόχο σας. 

 

Η δεύτερη ερώτηση είναι Τι λένε οι άλλοι για εσάς; Αυτό που οι άλλοι 

θεωρούν ως τα δυνατά σας σημεία είναι πιθανότατα οι τομείς στους 

οποίους αποδίδετε καλά. Αποκτάτε πολύτιμες πληροφορίες ακούγοντας 

τα σχόλια των άλλων για εσάς και προς εσάς. 

 

Η επόμενη ερώτηση είναι Ποια είναι η καριέρα των ονείρων σας; 

Είναι κάτι που από την παιδική σας ηλικία θέλατε πάντα να κάνετε ή 

είναι κάτι που το έχετε σπρώξει στην άκρη επειδή πιστεύετε ότι δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί. Φανταστείτε τον εαυτό σας να κάνει κάτι που 

τολμούσατε μόνο να ονειρεύεστε. Επικεντρωθείτε στα δυνατά σας 

σημεία και όχι στις αδυναμίες σας. Μην ανησυχείτε πάρα πολύ για το αν 

το όραμα είναι ρεαλιστικό ή όχι. 

 
Η τελευταία ερώτηση - Υπάρχει στο περιβάλλον σας κάποιος που 

μπορεί να γίνει μέντορας για εσάς; Αυτό μπορεί να είναι ένα άτομο 

που είναι καλό σε έναν τομέα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει 

να καλλιεργήσετε το ενδιαφέρον ή το ταλέντο σας. Σκεφτείτε εκείνους 

που, στα μάτια σας, έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους ή 

είναι το είδος του ανθρώπου που θέλετε να γίνετε. Όταν βρείτε ένα 

τέτοιο άτομο, μελετήστε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και 

σκέφτεται και υιοθετήστε τις πτυχές που σας αρέσουν. Η έμπνευση που 

σας δίνουν θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τις δυνατότητές σας. 

Ρωτήστε τους πώς πέτυχαν την επιτυχία και ποιες δεξιότητες και 

δυνάμεις χρησιμοποίησαν για να πετύχουν τους στόχους τους. 

 

Όταν αναλύετε τις δυνατότητές σας, είναι καλό να είστε προσεκτικοί με 

ορισμένους τρόπους σκέψης που μπορεί να σας εμποδίσουν να βρείτε 



 

τις δυνατότητές σας. Ένας από αυτούς είναι η γενίκευση. Για 

παράδειγμα, εργάζεστε πάνω σε κάτι, αλλά περιλαμβάνει πολλά βήματα 

και χρειάζεται πολύς χρόνος για να το ολοκληρώσετε και μπορεί να 

βρεθείτε να γενικεύετε: "Δεν θα τελειώσω ποτέ τη δουλειά μου γιατί είμαι 

τόσο χαμένος". 

 

 

Το επόμενο εμπόδιο στην εξεύρεση των δυνατοτήτων σας είναι η 

"υποτίμηση" του εαυτού σας. Αυτή η παγίδα σκέψης σας κάνει να 

αισθάνεστε ότι πρέπει να ανταποκριθείτε στις αξίες των άλλων. Μπορεί 

να σας κρατήσει πίσω από τις πραγματικές σας δυνατότητες, επειδή 

βασίζετε τις ενέργειές σας σε αυτό που νιώθετε ότι "πρέπει" να κάνετε 

και όχι σε αυτό που νιώθετε σωστό να κάνετε. 

 

Αυτό που συνήθως μας αποθαρρύνει από το να κάνουμε τα πρώτα 

βήματα είναι η επιδίωξη της τελειομανίας μας. Όσο καλοί και αν είστε 

σε οτιδήποτε, πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εσάς. Η 

ανάγκη να είστε τέλειοι δεν πρέπει να σας εμποδίζει να φτάσετε τις 

δυνατότητές σας. Το να προσπαθείτε σκληρά να είστε ο καλύτερος το 

μόνο που θα καταφέρει είναι να μπερδέψει τους στόχους σας και να σας 

αφήσει απογοητευμένους. 

 

 

Τώρα που έχετε βρει τις δυνατότητές σας, είναι σημαντικό να 

θέσετε τον στόχο σας και να καθορίσετε τα μελλοντικά βήματα. 

Όταν θέτετε τους προσωπικούς σας στόχους, βεβαιωθείτε ότι έχουν 

νόημα για εσάς, από τις αξίες σας και στη συνέχεια αναλύστε τους σε 

μέρη που μπορείτε να επιτύχετε. Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ο στόχος, 

τόσο πιο πιθανό είναι να τον πετύχετε.  

 



 

Η απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε 

τον τρόπο επίτευξης του στόχου σας. Πού βρίσκομαι τώρα; Πού θέλω να 

βρεθώ; Πώς θα φτάσω εκεί; Ποια εμπόδια μπορεί να με αποτρέψουν 

από το να φτάσω στο στόχο; Ποιες από τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις 

συνήθειές μου μπορεί να είναι κρίσιμες για την υλοποίηση αυτών των 

αλλαγών. Τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να ξεπεράσω αυτά τα 

εμπόδια; 

 

Μη συμβιβαστείτε με την απάντηση ότι κάτι είναι λάθος ή οριστικό και 

προσπαθήστε να βρείτε μια λύση. Όταν σκέφτεστε για τις αξίες σας, 

προσπαθήστε να κάνετε διάκριση μεταξύ των βασικών σας αξιών που 

πρέπει να είναι σύμφωνες με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας και 

των αξιών που μπορεί να επιμένουν από την παιδική σας ηλικία ή να 

λατρεύονται κυρίως στην κοινωνία, αλλά δεν εναρμονίζονται με εσάς. 

 

Να είστε θετικοί! Διατηρήστε νοοτροπία ανάπτυξης. Πιστέψτε ότι 

μπορείτε να εργαστείτε σκληρά για να βελτιώσετε τις ικανότητες και το 

επίπεδο δεξιοτήτων σας. Να δέχεστε τα λάθη και την κριτική και να 

μαθαίνετε από αυτά. Μην πιστεύετε ότι οι ικανότητες είναι σταθερές ή 

αμετάβλητες. Παρακολουθήστε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Όταν 

μιλάτε στον εαυτό σας για την πρόοδο των στόχων σας, σημειώστε αν 

είστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι. 

 

Αν πιάνετε τον εαυτό σας να λέει πράγματα για τους στόχους σας όπως 

"αυτό δεν θα πετύχει ποτέ", προσπαθήστε να σκέφτεστε πιο θετικά. Η 

επιτυχία συχνά προέρχεται από μια σειρά προσπαθειών. Αυτή η εικοστή 

ή ακόμα και η εκατοστή σας προσπάθεια μπορεί να είναι η στιγμή που 

θα πετύχετε. Το πρώτο βιβλίο της J.K. Rowling "Harry Potter" 

απορρίφθηκε 12 φορές πριν εκδοθεί. 

 



 

Σκεφτείτε ρεαλιστικά. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι η 

επίτευξη του πλήρους δυναμικού σας δεν θα συμβεί από τη μια μέρα 

στην άλλη. Κρατήστε τις προσδοκίες σας ρεαλιστικές. Επικεντρωθείτε 

στους μικρότερους στόχους και τα καθήκοντά σας, καθώς εργάζεστε 

προς τα εκεί. 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο καθένας έχει τις δικές του δυνατότητες και πολλά όνειρα. Δεν έχουν όλοι 
επίγνωση αυτών των δυνατοτήτων, αλλά ευτυχώς υπάρχουν εργαλεία που θα μας 

βοηθήσουν να τις ανακαλύψουμε. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα ταξίδι προς τα 
όνειρά σας και να προγραμματίσετε λίγο πιο ρεαλιστικά. Έχουμε μόνο μία ζωή σε 
αυτόν τον κόσμο και θα ήταν κρίμα να τη σπαταλήσουμε με τις ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητές μας. "Σκεφτείτε μεγαλεπήβολα και μην ακούτε ανθρώπους που 

σας λένε ότι δεν μπορεί να γίνει. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να 
σκέφτεστε μικρότερα". -Tim Ferriss 

 
 



 

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ONLINE ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ  

 
Το Διαδίκτυο είναι μια μεγάλη παιδική χαρά με τόσες δυνατότητες, είναι 
ένα τεράστιο μέρος με ευκαιρίες! Αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει να 
δημιουργήσετε πολύ πρωτότυπο περιεχόμενο για να είστε ορατοί! Αν 
βρείτε ποιο προϊόν ή περιεχόμενο θα κάνετε, θα απολαύσετε μια σκληρή 
δουλειά γεμάτη ελευθερία και γεμάτη οφέλη που μπορεί να προσφέρει 
μια διαδικτυακή εργασία. 
 
FREEDOM 
Ο καθένας έχει διαφορετικό ορισμό της ελευθερίας, γιατί είναι εντελώς 
μοναδικός.  
Αλλά τι σκέφτεστε: 
 -Μπορείτε να  εργάζεστε από όπου θέλετε 
 -Μπορείτε να επιλέξετε με ποιον συνεργάζεστε 
 -Μπορείτε να  κάνετε τη δουλειά που αγαπάτε  

 

Το Διαδίκτυο είναι η παιδική χαρά σας! Μπείτε στο Διαδίκτυο. Το 

Διαδίκτυο δημιούργησε μια νέα οικονομία που είναι προσβάσιμη σε όλους. 
Η εκρηκτική του ανάπτυξη και το τεράστιο μέγεθός του έχουν ήδη αλλάξει 
την αντίληψή μας για τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Πολλοί επιχειρηματίες έλκονται από τις διαδικτυακές επιχειρήσεις λόγω της 
ελευθερίας που προσφέρουν. Η σύγχρονη τεχνολογία, οι φορητοί 
υπολογιστές, οι ταμπλέτες, οι επιχειρηματικές εφαρμογές. Ηλεκτρονικό 
επιχειρείν ή διαδικτυακή επιχείρηση σημαίνει επιχειρηματικές συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται online με τη βοήθεια του διαδικτύου. Ο όρος 
ηλεκτρονικό επιχειρείν εμφανίστηκε το έτος 1996. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
είναι συντομογραφία για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Έτσι ο αγοραστής και ο 
πωλητής δεν συναντιούνται προσωπικά, το προϊόν μπορεί να είναι και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
 
 

 

 



 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ 

 
Μια διαδικτυακή επιχείρηση είναι τόσο δημοφιλής σήμερα και είναι 
εύκολο να ξεκινήσει κανείς. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας 
υπολογιστής και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεστε καν τεχνική 
εμπειρία, επειδή σήμερα υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε. Επίσης, δεν χρειάζεται καμία εμπειρία σε θέματα 
επιχειρήσεων ή μάρκετινγκ. Και μπορείτε να ζείτε οπουδήποτε θέλετε, 
να ορίζετε το δικό σας πρόγραμμα και να επιλέγετε τον δικό σας ρυθμό 
εργασίας ανάλογα με το πόσο γρήγορα ή πόσο μεγάλη θέλετε να 
αναπτυχθεί η επιχείρησή σας.  
 
Ποιες είναι οι αρχικές επενδύσεις σε μια διαδικτυακή επιχείρηση; 

• Δεν χρειάζεστε πολλά κεφάλαια εκκίνησης. Μπορείτε να ξεκινήσετε 
και να λειτουργήσετε πολλές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο χωρίς 
καθόλου χρήματα, επειδή πολλές δωρεάν υπηρεσίες διευκολύνουν 
αυτή τη δυνατότητα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε 
έναν ιστότοπο ή ένα ιστολόγιο δωρεάν χρησιμοποιώντας το 
WordPress. 

 
Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να ξεκινήσετε μια διαδικτυακή 
επιχείρηση;  

• Οι δυνατότητες είναι, για παράδειγμα, online βίντεο, blogging, 
drop shipping, μάρκετινγκ θυγατρικών ή προϊόντα πληροφοριών. 
Ας μιλήσουμε τώρα λεπτομερώς για κάθε τομέα. 

 
ONLINE VIDEO 
 
Το YouTube είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους με 
περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες και μπορείτε να 
αξιοποιήσετε την εμβέλεια του YouTube για να κερδίσετε χρήματα στο 
διαδίκτυο. Το περιεχόμενο ενός βίντεο θα πρέπει να είναι χρήσιμο και να 
αντικατοπτρίζει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ιδέες σας σε έναν τομέα 
για τον οποίο γνωρίζετε περισσότερα από τους άλλους. Αυτό που θα 
δημιουργήσει το εισόδημά σας είναι τα έσοδα από τις διαφημίσεις. 
 



 

Το πρώτο σας βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο 
YouTube και να αρχίσετε να ανεβάζετε βίντεο. Στη συνέχεια, 
ενεργοποιείτε τη νομισματοποίηση στις ρυθμίσεις του YouTube. Αυτό 
δίνει το πράσινο φως στη Google να συμπεριλάβει σύντομες 
διαφημίσεις AdSense με τα βίντεό σας, τις οποίες έχετε δει αν έχετε 
παρακολουθήσει ένα βίντεο στο YouTube. Όταν οι θεατές κάνουν κλικ σε 
αυτές τις διαφημίσεις, πληρώνεστε. 
 
Μια άλλη ευκαιρία για να κερδίσετε χρήματα με ένα κανάλι στο YouTube 
είναι οι πληρωμένες χορηγίες. Δημιουργήστε ένα αρκετά μεγάλο κοινό 
και οι εταιρείες θα είναι πολύ ευτυχείς να σας πληρώσουν για να 
προωθήσετε ή να αναφέρετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στα 
βίντεό σας. 
 
BLOGGING 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για το blogging είναι η εξειδίκευσή σας ή το 
πάθος σας για ένα θέμα που σκοπεύετε να μοιραστείτε στο διαδίκτυο. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε θέματα για το πώς να μάθετε, λίστες top10 
ή άρθρα με συμβουλές και κόλπα. Με μια υπηρεσία όπως το Blogger 
(www.blogger.com), μπορείτε να ξεκινήσετε το ιστολόγιό σας εντελώς 
δωρεάν. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τον δικό σας ιστότοπο και 
να εξασφαλίσετε τη δική σας φιλοξενία σε χαμηλή τιμή. 
 
Πώς μπορείτε να κερδίσετε χρήματα με το blogging; Στο ιστολόγιό σας 
μπορούν να εμφανίζονται διαφημίσεις pay-per-click και κάθε φορά που 
κάποιος κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, κερδίζετε μερικά σεντς ή και 
περισσότερα. Για την τοποθέτηση διαφημίσεων, πρέπει να λάβετε έναν 
κωδικό από τη Google, να τον τοποθετήσετε στον ιστότοπό σας - και οι 
διαφημίσεις θα εμφανιστούν αυτόματα στο ιστολόγιό σας. Η Google θα 
εμφανίζει μόνο τις διαφημίσεις που είναι σχετικές με το ιστολόγιό σας, 
ώστε να είναι μια καλή εμπειρία για τους επισκέπτες σας και να 
μεγιστοποιείται ο αριθμός των κλικ που λαμβάνετε, δηλαδή περισσότερα 
έσοδα. 
 
DROP SHIPPING 
 



 

Η "drop shipping" είναι μια μέθοδος διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας κατά την οποία ο λιανοπωλητής δεν διατηρεί αγαθά σε 
απόθεμα, αλλά μεταφέρει τις παραγγελίες και τα στοιχεία αποστολής 
των πελατών του είτε στον κατασκευαστή, είτε σε άλλον λιανοπωλητή, 
είτε σε χονδρέμπορο, ο οποίος στη συνέχεια αποστέλλει τα αγαθά 
απευθείας στον πελάτη. Όπως και στη λιανική επιχείρηση, η πλειονότητα 
των λιανοπωλητών αποκομίζει κέρδος από τη διαφορά μεταξύ της 
χονδρικής και της λιανικής τιμής. 
Πώς λειτουργεί; 
Παραθέτετε προϊόντα προς πώληση στον ιστότοπό σας ή σε μια 
πλατφόρμα όπως το Amazon, το eBay ή το Etsy. Όταν ένας από τους 
πελάτες σας πραγματοποιεί μια αγορά, αγοράζετε το προϊόν από μια 
τρίτη εταιρεία σε χαμηλότερη τιμή. Εδώ δεν έχετε κανένα ρίσκο αγοράς 
αποθεμάτων, επειδή η πώληση έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, 
ο αποστολέας σας στέλνει το προϊόν στον πελάτη. 
 
ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ 
 
Με το μάρκετινγκ θυγατρικών, προσφέρετε τα προϊόντα προς πώληση, 
για παράδειγμα, στο ιστολόγιό σας ή στον ιστότοπο ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Κάθε προϊόν έχει έναν μοναδικό σύνδεσμο που οδηγεί στον 
λογαριασμό σας στον συνεργάτη σας. Ένας υποψήφιος που κάνει κλικ 
στο σύνδεσμο μεταφέρεται στο καλάθι αγορών του συνεργάτη σας για να 
κάνει checkout. Μόλις αγοράσει, αυτή η αγορά καταγράφεται και 
λαμβάνετε προμήθεια. Τα μόνα σας έξοδα εδώ θα είναι το μάρκετινγκ και 
η διαφήμιση για την προώθηση της επισκεψιμότητας και τη δημιουργία 
της πώλησης. 
 
Η βασική διαφορά μεταξύ αυτού και της αποστολής προϊόντων είναι ότι 
το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ακόμη πιο χαλαρό. Το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να παρέχετε έναν σύνδεσμο για να κάνει κλικ ο πελάτης 
και ο έμπορος αναλαμβάνει τα πάντα: τιμολόγηση, εκτέλεση της 
παραγγελίας, εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ. 
 
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ 
 



 

Σε μια ηλεκτρονική επιχείρηση, δεν χρειάζεται να πουλάτε μόνο φυσικά 
προϊόντα. Είναι επίσης δυνατό να πουλήσετε ψηφιακά προϊόντα 
πληροφοριών. Οι πιο δημοφιλείς μορφές περιλαμβάνουν: ήχο - για 
παράδειγμα μια μαγνητοσκοπημένη τηλεδιάσκεψη, συνέντευξη ή 
μάθημα- βίντεο - ένα μαγνητοσκοπημένο διαδικτυακό σεμινάριο, μια 
οδηγία για τον τρόπο χρήσης, μια συνέντευξη- ή κείμενο - ένα 
ηλεκτρονικό βιβλίο, ένα φυλλάδιο οδηγιών ή έναν ταξιδιωτικό οδηγό. 
 
Το εισόδημα από τα προϊόντα πληροφοριών είναι παθητικό εισόδημα - 
παίρνετε χρήματα ακόμη και αν δεν εργάζεστε όλη την ώρα, επειδή 
βάζετε αυτά τα προϊόντα προς πώληση στον ιστότοπό σας και ένας 
πελάτης μπορεί να τα αγοράσει και να τα κατεβάσει ανά πάσα στιγμή, 
αυτόματα. 
 
Αυτά είναι μόνο πέντε παραδείγματα, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα. Ίσως 
ανήκετε σε ανθρώπους που ασχολούνται με χειροτεχνίες και μπορείτε να 
πλέξετε, να ζωγραφίσετε, να συγκολλήσετε, να χαράξετε ή να ράψετε και 
να πουλήσετε τα χειροποίητα προϊόντα σας στο Etsy. Ίσως έχετε κάποιες 
ειδικές γνώσεις που μπορείτε να μεταδώσετε σε άλλους ανθρώπους και 
μπορείτε να γίνετε διαδικτυακός σύμβουλος ή εμπειρογνώμονας. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ 
 
Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, 
φροντίστε να έχετε ολοκληρώσει αυτά τα βήματα: 
Κάντε έρευνα αγοράς. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μια κερδοφόρα 
αγορά και ακολουθήστε τις τρέχουσες τάσεις. 

• Οριστικοποιήστε τα προϊόντα προς πώληση. 
• Προσδιορίστε την πελατειακή σας βάση - και τμηματοποιήστε το 

κοινό σας. 
• Ξεκινήστε την έρευνα σχετικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην οποία θα θέλατε να πουλήσετε - όπως το δικό σας 
ηλεκτρονικό κατάστημα, το Amazon, το eBay, το Facebook, το 
Instagram, το Pinterest και άλλους ιστότοπους από τους οποίους 
οι πελάτες συνήθως αγοράζουν. 

• Δημιουργήστε περιεχόμενο προϊόντων υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων περιγραφών και εικόνων προϊόντων. 



 

• Δημιουργήστε μια στρατηγική για την αγορά στους δυνητικούς 
πελάτες σας, ώστε να μπορείτε να οδηγήσετε την κυκλοφορία στο 
κατάστημα. 

 
Η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και 
τρομακτικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Οι 
ανταμοιβές μπορεί να είναι άφθονες - ακολουθώντας ένα πάθος μιας 
ζωής, όντας το αφεντικό του εαυτού σας, παρέχοντας μια υπηρεσία που 
είναι σημαντική για εσάς, βελτιώνοντας τη ζωή των πελατών σας και 
πολλά άλλα. Καλή τύχη!  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Συνοψίζοντας, η ιδιοκτησία και η διατήρηση μιας διαδικτυακής 
επιχείρησης δίνει στους επιχειρηματίες την ελευθερία να 
κερδίζουν χρήματα από οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, είναι 
πολύ σημαντικό να κάνετε έρευνα, να εντοπίσετε μια κερδοφόρα 
διαδικτυακή επιχείρηση και να βρείτε μια επιχειρηματική ιδέα 
που ταιριάζει με τις δεξιότητες και τα δυνατά σας σημεία. 
 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ  

 

 
Η ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι μία από τις σημαντικότερες διοικητικές 

δεξιότητες και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τον προγραμματισμό 

της διαδοχής, την προσωπική ανάπτυξη - και την αναζήτηση και ενθάρρυνση 

της προαγωγής. 

Τι ακριβώς συνεπάγεται η ανάθεση; Η ανάθεση είναι η ανάθεση ευθύνης και 

εξουσίας σε κάποιον άλλον, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, 

διατηρώντας όμως τη συνολική ευθύνη για την επιτυχία του.  

 

Και γιατί είναι ωφέλιμο να χρησιμοποιούμε την ανάθεση στην εργασία μας;  

Κάθε μέρα, οι ευθύνες συσσωρεύονται. Πολλά καθήκοντα που χειρίζεται ένα άτομο 

μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη 

λειτουργία της εταιρείας. Πρόκειται όμως και για μια αμφίδρομη διαδικασία! Έτσι 

αναπτυσσόμαστε σε μια δουλειά - το να μας ανατίθενται περισσότερα καθήκοντα 

μας επιτρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία για να αναλάβουμε υψηλότερες ευθύνες. 

 

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων μπορεί να αποφέρει τρία βασικά οφέλη - 

αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Όταν μεταβιβάζετε μια εργασία 

σε άτομα με δεξιότητες, εξοικονομείτε χρόνο. Όταν μεταβιβάζετε τις δεξιότητες και τις 

 
Η γνώση του πώς να αναθέτετε αποτελεσματικά είναι αυτό που ξεχωρίζει τους αγχωμένους, 
καταπονημένους και ανέμπνευστους ηγέτες από εκείνους που αγαπούν τη δουλειά τους και 
παρακινούν τις ομάδες τους να επιτύχουν μεγάλη επιτυχία. Ως ηγέτης, υπάρχουν πάντα 
πολύ περισσότερα αιτήματα που απαιτούν την προσοχή σας από όσα έχετε χρόνο να 
κάνετε. Αν αισθάνεστε ότι είστε οι μόνοι που μπορείτε να αντιμετωπίσετε το φόρτο εργασίας 
σας, αναπόφευκτα κάποια πράγματα θα ξεφύγουν από τα χέρια σας. Ωστόσο, αν αναθέσετε 
καθήκοντα που δεν απαιτούν την τεχνογνωσία ή/και την εξουσία σας, μπορείτε να 
επικεντρωθείτε στις πιο κρίσιμες πρωτοβουλίες σας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλα τα 
διάφορα έργα και εργασίες σας θα γίνουν. Αυτό δημιουργεί πέντε ισχυρά οφέλη από την 
αποτελεσματική ανάθεση. 
 



 

ικανότητές σας σε άλλα μέλη της ομάδας και στη συνέχεια τους αναθέτετε να 

αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που έμαθαν, συμβάλλετε στην ανάπτυξή τους. 

  

Με την ενδυνάμωση, επιτρέπετε στους άλλους να γίνουν ειδικοί σε αυτό που κάνουν, 

ακόμη και αν ξεπερνούν τις δικές σας ικανότητες. Η προσωπική τους ανάπτυξη 

οδηγεί στη συνολική επιτυχία της ομάδας. Όταν επιτρέπεται στους υφισταμένους να 

λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις, αναλαμβάνουν την ευθύνη. Αυτό, με τη σειρά του, 

βελτιώνει την αυτοπεποίθησή τους και τη συνολική τους απόδοση. 

 

Ποιες δεξιότητες χρειάζεστε για την αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων; 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - αυτό σημαίνει σαφή περιγραφή του τι πρέπει να γίνει. Εμπιστοσύνη 

- διότι θα πρέπει να εμπιστεύεστε τα άτομα στα οποία πρόκειται να ανατεθεί 

καθήκον και ειλικρίνεια - καθώς θα πρέπει να παρουσιάσετε στην ομάδα τις 

προσδοκίες σας. 

 

Πριν από την ανάθεση, είναι σκόπιμο να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Ποια καθήκοντα είναι προς ανάθεση; Ποιος είναι το πιο αποτελεσματικό πρόσωπο 

για να αναθέσετε; Ποιες προσδοκίες έχω για την εργασία αυτή; Και θα πρέπει επίσης 

να βεβαιωθείτε ότι οι υφιστάμενοι κατανοούν τα καθήκοντά τους και όλους τους 

στόχους του οργανισμού. 

 

Ποια είναι λοιπόν τα βήματα της επιτυχημένης ανάθεσης; 

 

1. ΟΡΊΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ 

Επιβεβαιώστε στο μυαλό σας ότι η εργασία είναι κατάλληλη για ανάθεση. Πληροί τα 

κριτήρια για την ανάθεση; 

 

2. ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟ ΆΤΟΜΟ Ή ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ 

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αναθέτετε σε αυτό το άτομο ή την ομάδα; Τι 

πρόκειται να αποκομίσουν από αυτό; Τι θα κερδίσετε εσείς; 

 

3. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ 

Είναι το άλλο άτομο ή η ομάδα ατόμων ικανό να εκτελέσει το έργο; Καταλαβαίνουν τι 

πρέπει να γίνει; Αν όχι, δεν μπορείτε να αναθέσετε. 

 

4. ΕΞΗΓΉΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ 



 

Πρέπει να εξηγήσετε γιατί η θέση εργασίας ή η αρμοδιότητα ανατίθεται σε κάποιον 

άλλον. Και γιατί σε αυτό το άτομο ή τα άτομα; Ποια είναι η σημασία και η συνάφεια 

της; Πού εντάσσεται στο γενικότερο σχήμα των πραγμάτων; 

 

5. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 

Τι πρέπει να επιτευχθεί; Αποσαφηνίστε την κατανόηση λαμβάνοντας 

ανατροφοδότηση από το άλλο άτομο. Πώς θα μετρηθεί η εργασία; Βεβαιωθείτε ότι 

γνωρίζουν πώς σκοπεύετε να αποφασίσετε ότι η εργασία εκτελείται με επιτυχία. 

 

6. ΝΑ ΕΞΕΤΆΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟΥΣ ΠΌΡΟΥΣ 

Συζητήστε και συμφωνήστε σχετικά με το τι απαιτείται για να γίνει η δουλειά. 

Εξετάστε τους ανθρώπους, την τοποθεσία, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα 

χρήματα, τα υλικά, άλλες συναφείς δραστηριότητες και υπηρεσίες. 

 

7. ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΉΣΕΤΕ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ 

Πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η εργασία; Ή αν πρόκειται για συνεχιζόμενη εργασία, 

πότε είναι οι ημερομηνίες αναθεώρησης; Και αν η εργασία είναι σύνθετη και έχει 

μέρη ή στάδια, ποιες είναι οι προτεραιότητες; Οι μέθοδοι ελέγχου και ελέγχου πρέπει 

να συμφωνηθούν με το άλλο πρόσωπο. Αν δεν συμφωνηθεί αυτό εκ των προτέρων, 

ο έλεγχος αυτός θα φανεί ως παρέμβαση ή έλλειψη εμπιστοσύνης. 

 

8. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ 

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε το άτομο για το πώς τα καταφέρνει και αν έχει 

επιτύχει τους στόχους του. Εάν όχι, πρέπει να επανεξετάσετε μαζί του γιατί τα 

πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας να ρωτάτε πάντα την ομάδα σχετικά με το τι 

πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει για καλύτερα μελλοντικά αποτελέσματα. Εάν είστε ο 

αποδέκτης των εργασιών έχετε την ευκαιρία να "διαχειριστείτε προς τα πάνω" και να 

προτείνετε βελτιώσεις στη διαδικασία. 

 

 

 

Η ανάθεση μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

ποικίλων ελευθεριών που μπορείτε να αναθέσετε στο άλλο άτομο. Όσο πιο έμπειρο 

και αξιόπιστο είναι το άλλο άτομο, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία μπορείτε να του 

δώσετε. Όσο πιο κρίσιμη είναι η εργασία, τότε τόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είστε 



 

στο να παραχωρήσετε μεγάλη ελευθερία, ειδικά αν η δουλειά σας ή η φήμη σας 

εξαρτάται από την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος. Φροντίστε να επιλέγετε το 

καταλληλότερο στυλ για κάθε περίπτωση. 

 

Για μια καλή ανάθεση πρέπει να είστε καλός παρακινητής. 

 

Το ΚΙΝΗΤΡΟ έχει οριστεί ως "η επιθυμία να ικανοποιηθεί κάποια ανάγκη" ή "η 

παρόρμηση ενός ατόμου να ενεργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο". 

 

Η κατανόηση και η επιτυχής χρήση των κινήτρων απαιτεί επίγνωση των ανθρώπων 

και ειλικρίνεια ως προς τους στόχους του ηγέτη και του οργανισμού. 

 

Ενώ τα εξωτερικά ερεθίσματα μπορούν να εφαρμοστούν και μπορεί να είναι 

αποτελεσματικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το πραγματικό κίνητρο είναι μια 

εσωτερική και ατομικά παραγόμενη αντίδραση. Ένας αποτελεσματικός ηγέτης θα 

προσπαθήσει να εντοπίσει, να κατανοήσει και να αναπτύξει στο προσωπικό εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να συνεργαστεί ως ομάδα για την 

επίτευξη των στόχων του. 

 

Αυτό μας οδηγεί στην ανάθεση αρμοδιοτήτων. Η ικανότητα να επιτυγχάνετε τα 

πράγματα μέσω της αποτελεσματικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της καλής αυτοδιαχείρισης. Αποτελεί επίσης ουσιαστικό μέρος για 

να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους ανθρώπους σας.  

 

Αναθέτουμε επειδή: 

 

• Κερδίζουμε περισσότερο χρόνο για σημαντικές δραστηριότητες. 

• Αναπτύσσουμε και παρακινούμε τους άλλους. 

• Είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τις εξειδικευμένες δεξιότητες 

άλλων ανθρώπων. 

• Εξασφαλίζουμε την ομοιόμορφη κατανομή της εργασίας στην ομάδα 

μας. 

• Τα πράγματα γίνονται γρήγορα με ταυτόχρονη δραστηριότητα. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
 
 

 

Η καριέρα του ελεύθερου επαγγελματία σας προσφέρει πολλές επιλογές 
σε διάφορους τομείς, αλλά η αυτοαπασχόληση δεν είναι για όλους. Το 
πάθος και τα κίνητρα είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας. Το να είστε το 
δικό σας αφεντικό δεν είναι εύκολη υπόθεση και η επιμονή είναι 
ιδιαίτερα σημαντική όταν ξεκινάτε. 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Η ανάθεση είναι μια δεξιότητα που μπορεί να βελτιωθεί με χρόνο, 
προσπάθεια και εξάσκηση. Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ 
αποτελεσματικό εργαλείο όχι μόνο για την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και 
για την ανάπτυξη των δικών μας δεξιοτήτων και την επίτευξη των 
στόχων. 

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΕΣΆΣ; 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας ως 
ελεύθερος επαγγελματίας είναι η ελευθερία των επιλογών και η 
καθοδήγηση προς τα εμπρός χωρίς περιορισμούς. Η ανεξάρτητη εργασία 
καθιστά πολύ απλό για ένα άτομο να επιλέξει το είδος της εργασίας με βάση 
αυτό που τον ενδιαφέρει και τον ωφελεί περισσότερο. Η ελεύθερος 
επαγγελματίας δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να ζήσουν τον πολυπόθητο 
τρόπο ζωής με φορητό υπολογιστή. Έρχεται με τεράστια ελευθερία να 
εργάζονται ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί η δουλειά 
να γίνεται καλά και στην ώρα της.  



 

Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να εργάζεστε πολλές ώρες και να 
περιμένετε μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής που 
είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην εργασία. Πρέπει επίσης να 
είστε σε θέση να δομείτε και να οργανώνετε αποτελεσματικά την εργασία 
σας, καθώς και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο σας. 

 
Το FREELANCING είναι ουσιαστικά ένας διαφορετικός τρόπος 
εργασίας. Αντί να απασχολούνται από μια εταιρεία σε μια 
συγκεκριμένη θέση εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 
αυτοαπασχολούμενοι και βρίσκουν εργασία μέσω μιας ποικιλίας 
πηγών. Οι πελάτες προσλαμβάνουν έναν ελεύθερο επαγγελματία 
για να ολοκληρώσει μια εργασία, ένα έργο ή μια υπηρεσία για 
λογαριασμό τους.  
 
ΌΤΑΝ ΚΆΝΕΤΕ ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΌ, 
ΕΊΣΤΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΌ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΎ ΣΑΣ. 

 
Η ανεξάρτητη εργασία μπορεί να γίνει τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός 
σύνδεσης. Όσον αφορά τη διαδικτυακή ελεύθερη εργασία, μπορείτε να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ελεύθερου επαγγελματία και ένα 
προφίλ ανάλογα με τις δεξιότητές σας σε διάφορες ιστοσελίδες ελεύθερου 
επαγγελματία, όπως το "Upwork" και το "freelancer", οι οποίες 
βοηθούν τους ελεύθερους επαγγελματίες να συνδεθούν με επιχειρήσεις 
σε όλο τον κόσμο.   

 
Οι θέσεις εργασίας ελεύθερου επαγγελματία μπορεί να κυμαίνονται από 
συμβάσεις με εφάπαξ αμοιβή μέχρι επαναλαμβανόμενη, σταθερή 
εργασία σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Το πλεονέκτημα του να είσαι 
ελεύθερος επαγγελματίας είναι ότι μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να 
δουλεύεις πέντε επιπλέον ώρες την εβδομάδα ή 20 επιπλέον ώρες. 
Μπορείτε να αναζητήσετε και να υποβάλετε αίτηση για όσα ή όσα έργα 
θέλετε. 

 
Παρόλο που οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν εργολαβίες για 
εταιρείες και οργανισμούς, τελικά είναι αυτοαπασχολούμενοι. Οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θεωρούνται "υπάλληλοι" από τις εταιρείες 
για τις οποίες εργάζονται, αλλά μάλλον "εργολάβοι". 



 

 
 

Ποια είναι τα βασικά βήματα για να ξεκινήσετε την καριέρα σας ως 
ελεύθερος επαγγελματίας; 

• Έτσι, η προϋπόθεση είναι να γνωρίζετε κάτι που έχει αξία. Με άλλα 
λόγια, πρέπει να έχετε κάποια δεξιότητα που οι άνθρωποι θα 
θέλουν να αγοράσουν από εσάς ή κάποια δεξιότητα με την οποία 
μπορείτε να εξυπηρετήσετε τους ανθρώπους. Επομένως, 
αναρωτηθείτε ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες διαθέτετε και ποιες 
υπηρεσίες μπορείτε να προσφέρετε. 

 
• Για παράδειγμα, μπορεί να είστε άριστοι στη δημιουργική γραφή. 

Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο ευκαιρίες για συγγραφείς. Πολλοί 
ιστότοποι αναζητούν συνεχώς καλούς συγγραφείς και εσείς μπορεί 
να είστε κατάλληλος. Οι πιο περιζήτητοι πλέον είναι οι 
κειμενογράφοι. 

 
• Εάν οι ικανότητές σας στην ομιλία είναι τέλειες, τότε μπορείτε να 

εργαστείτε ως καλλιτέχνης φωνητικής επένδυσης για βίντεο 
κινουμένων σχεδίων και διαφημιστικές καταχωρίσεις. Τα βίντεο με 
κινούμενα σχέδια και οι διαφημίσεις που βλέπετε στο Διαδίκτυο 
είναι φτιαγμένα από ειδικούς στα γραφικά και τα κινούμενα 
σχέδια, αλλά για να μιλήσουν οι χαρακτήρες χρειάζονται ανθρώπινη 
φωνή. Οι δεξιότητες ομιλίας σε αυτό το είδος εργασίας, φυσικά, 
λαμβάνουν υπόψη τη διαμόρφωση της φωνής, την προφορά, τη 
σαφήνεια της φωνής, την ουδέτερη προφορά κ.λπ. 

 
• Εάν έχετε μάθει μια ξένη γλώσσα, τότε μπορείτε να αναλάβετε 

μεταφραστικές εργασίες. Επίσης, πολλές εταιρείες αναζητούν 
υποστήριξη πελατών στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα ή 
σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Αν έχετε γνώσεις πληροφορικής, 
μπορείτε να ασχοληθείτε με τη σχεδίαση ιστοσελίδων, τον 
προγραμματισμό λογισμικού, τη δημιουργία κινούμενων 
γραφικών ή απλώς την επεξεργασία φωτογραφιών. Ίσως είστε 
καλός στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές εταιρείες 
αναζητούν τώρα κάποιον που θα φροντίσει τα εταιρικά τους 
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 



 

 
Να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να είστε ειδικός στον τομέα που θέλετε να 
ξεκινήσετε να εργάζεστε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αν συνεχίζετε να 
σκέφτεστε ότι θέλετε να γίνετε τέλειοι και μόνο τότε θα αρχίσετε να 
αναλαμβάνετε ζωντανά έργα, τότε δεν θα είστε ποτέ έτοιμοι. Απλά 
αναλάβετε το πρώτο έργο και μάθετε στην πορεία. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 

 
Έτσι, αν η ανεξάρτητη εργασία σας ενδιαφέρει, εγγραφείτε σε μια 
δημοφιλή πλατφόρμα ελεύθερων επαγγελματιών και δημιουργήστε το 
προφίλ σας. Αυτό περιλαμβάνει την τοποθέτηση του βιογραφικού σας 
και τη μελέτη των κανόνων και των κανονισμών. Τονίστε τα 
πλεονεκτήματά σας στο προφίλ σας, αλλά φροντίστε, να είστε ειλικρινείς. 
Λάβετε υπόψη σας ότι ένας γνήσιος ιστότοπος ελεύθερων 
επαγγελματιών θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε το προφίλ σας χωρίς 
να χρεώσετε κανένα τέλος. Ως αρχάριος, η εστίασή σας θα πρέπει να είναι 
η δημιουργία ενός αξιόπιστου προφίλ. Με άλλα λόγια, η λήψη καλών 
σχολίων θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι οτιδήποτε άλλου στο 
διαμορφωτικό στάδιο της καριέρας σας ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

 
Η εμπειρία μετράει στον εικονικό κόσμο των ελεύθερων επαγγελματιών, 
όπως ακριβώς και στον πραγματικό κόσμο. Μπορεί να σας πάρει λίγο 
χρόνο για να κερδίσετε το πρώτο σας έργο, αλλά μην αφήσετε αυτό να 
σας χαλάσει το κέφι. Παράλληλα, συνεχίστε να παρακολουθείτε τα 
προφίλ άλλων επιτυχημένων ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό όχι μόνο 
θα σας παρακινήσει και θα σας εμπνεύσει, αλλά και θα σας προσφέρει 
πολλά πράγματα από τα οποία μπορείτε να μάθετε και τελικά να τα 
αφομοιώσετε στο προφίλ σας. 

 
Τώρα που το προφίλ σας έχει οριστεί, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να 
αποστέλλετε αιτήσεις. Με άλλα λόγια, τώρα θα κάνετε προσφορές για 
θέσεις εργασίας. Παρακολουθήστε τον πίνακα για τις θέσεις εργασίας που 
αναρτώνται και κάντε αίτηση για αυτές που πιστεύετε ότι μπορείτε να 
κάνετε. Για να πάρετε μια ιδέα σχετικά με το σημείο τιμολόγησης δείτε 



 

τα πρότυπα άλλων πλειοδοτών για την ίδια εργασία. Αυτό θα σας δώσει 
μια ιδέα για το ποια τιμή πρέπει να ορίσετε για μια εργασία. Κρατήστε 
τις αιτήσεις σας σύντομες και περιεκτικές. Το κλειδί εδώ είναι να 
σκέφτεστε από τη σκοπιά του πελάτη. 
Αν η διαδικτυακή πώληση της υπηρεσίας σας απογειώνεται αργά, 
μπορείτε να ξεκινήσετε με κάποιον γνωστό σας. Ίσως οι συγγενείς σας ή 
οι φίλοι σας που έχουν τη δική τους επιχείρηση να θέλουν έναν ιστότοπο 
ή ένα λογισμικό ή μια εφαρμογή. Μπορείτε να τους προσεγγίσετε και το 
πλεονέκτημα αυτού είναι ότι μπορείτε να πειραματιστείτε περισσότερο, 
αφού βρίσκονται στην επαφή σας και σας γνωρίζουν ήδη. Το ρίσκο είναι 
μικρότερο ακόμη και αν μπερδέψετε το πρώτο σας έργο ή αν 
καθυστερήσετε το χρονοδιάγραμμα. 

 
 

Το να γίνετε κοινωνικός φορέας θα σας βοηθήσει να φτάσετε πέρα από 
τις επαφές σας και θα σας δώσει μια πλατφόρμα για να παρουσιάσετε τη 
δουλειά σας στον κόσμο. Ξεκινήστε με μια σελίδα στο Facebook ή στο 
Instagram ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που 
είναι δωρεάν. Αργότερα μπορείτε να αποκτήσετε τη δική σας ιστοσελίδα 
χαρτοφυλακίου. Επίσης, κάνει τη δουλειά σας να φαίνεται πιο 
επαγγελματική. 

 
ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ; 
 
Φυσικά και μπορείτε! 
 
Είναι ένα από τα κλειδιά για μια επιτυχημένη καριέρα ως ελεύθερος 
επαγγελματίας: Να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο προσπαθώντας να βρείτε 
μια δουλειά και περισσότερο χρόνο για να κάνετε περισσότερη δουλειά 
για επαναλαμβανόμενους πελάτες. Στο παιχνίδι των ελεύθερων 
επαγγελματιών, ανταγωνίζεστε πολλούς άλλους ανθρώπους που είναι 
εξίσου ταλαντούχοι με εσάς. Είναι ζωτικής σημασίας να ξεχωρίζετε. Κάντε 
τη ζωή του εργοδότη σας ευκολότερη και θα είστε ο ένας ελεύθερος 
επαγγελματίας που όλοι θέλουν να προσλάβουν. 
 

 
 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Η ανεξάρτητη εργασία είναι ένας πολύ συναρπαστικός τρόπος για να 
κερδίζετε καλύτερα χρήματα. Επιτρέπει σε ένα άτομο να αποφασίσει το 
δικό του πρόγραμμα, το είδος των εργασιών που του αρέσει να εργάζεται 
και πόσο θέλει να εργάζεται. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολύ 
περισσότερα από τα μειονεκτήματά της.  Μια πολύ σημαντική φράση, αν 
έχετε θέληση σίγουρα θα βρείτε τον τρόπο. αν το θέλετε πραγματικά να 
το κάνετε. Αρκεί κανείς να είναι δίκαιος και ευέλικτος στις συναλλαγές του 



 

 
 
 

 
 
 



 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ  
 

 

Σήμερα χρειαζόμαστε ανθρώπους με καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα προσαρμογής στις 

 

Οι περισσότερες αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή και σε καθημερινή βάση 
ρυθμίζονται από τα συναισθήματά μας. 
 
Σήμερα, καθώς συνδεόμαστε όλο και περισσότερο με άλλους πολιτισμούς και 
καθώς οι εργοδότες απαιτούν όλο και περισσότερο τη συνεργασία και την 
ομαδική εργασία, είναι σημαντικό να διαθέτουμε τις κατάλληλες δεξιότητες 
για να αποδώσουμε σε αυτόν τον ιδιαίτερα συνδεδεμένο και διαδραστικό 
κόσμο. Τώρα είναι απαραίτητο να είμαστε και να δείχνουμε συναισθηματικά 
ευφυείς. Αυτό σημαίνει να γνωρίζετε πώς να κατευθύνετε τα συναισθήματά 
σας χωρίς να τα καταπιέζετε.  

 
Οι διαθέσεις παρουσιάζονται συνήθως ως συναισθηματικές αντιδράσεις: 
κάνετε ή λέτε πράγματα σχεδόν παρορμητικά. Αυτές οι αντιδράσεις είναι 
συμπεριφορές και στρατηγικές που έχετε μάθει εδώ και πολύ καιρό, και 
μπορεί να μη σας αρέσουν κάποιες από αυτές. Ωστόσο, αυτές οι αντιδράσεις 
και το συναίσθημα που κρύβεται πίσω από αυτές είναι τα στοιχεία για να 
καταλάβετε ότι κάτι έχει κινηθεί μέσα σας. Μέσα από την ανάλυση αυτών 
των διαθέσεων στη στιγμή, θα ανακαλύψετε το νόημα που κρύβεται πίσω 
από κάθε συναισθηματική αντίδραση. Θα δείτε ότι, στη σφαίρα των 
συναισθημάτων, δεν έχει σημασία πόσο μικρά είναι τα βήματα- κάθε 
τροποποίηση που κάνετε μπορεί να είναι το κλειδί για την αλλαγή της όλης 
κατάστασης. 

 

 

 
 
 



 

αλλαγές, καλές ηγετικές ικανότητες, διαχείριση 
συγκρούσεων, αποτελεσματική και αποδοτική 
επικοινωνία κ.λπ., διότι θα διαπιστώσουμε ότι θα 
υπάρχουν απλές συγκρούσεις, όπως παρεξηγήσεις, και 
άλλες τόσο πολύπλοκες που φαίνεται ότι δεν έχουν 
λύση.  Και στις δύο περιπτώσεις το πιο σημαντικό είναι 
ότι ΜΠΟΡΕΙΤΕ να κάνετε κάτι για να αλλάξετε την 
κατάσταση. 

 
Για να παραθέσουμε τα λόγια του 
Daniel Goleman, Αμερικανού 
ψυχολόγου, συγγραφέα του πιο 
διάσημου βιβλίου για το θέμα: 
"Συναισθηματική Νοημοσύνη" 
(1985), η Συναισθηματική 
Νοημοσύνη, ή EQ, είναι "η διάθεση 
που μας επιτρέπει να ελέγχουμε τις 
συναισθηματικές μας παρορμήσεις, 
να κατανοούμε τα βαθύτερα 
συναισθήματα των ομοϊδεατών μας 
και να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις 
μας απαλά".  
 

Συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να μπορούμε να 
αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν τα συναισθήματά μας και να ενεργούμε 
κατάλληλα και υπεύθυνα, κατανοώντας και 



 

συμμετέχοντας έξυπνα, προκειμένου να επιτύχουμε τα 
αποτελέσματα που θέλουμε σε κάθε τομέα της ζωής. 
 
Περιλαμβάνει επίσης την αυτοδιαχείριση των 
συναισθημάτων μας, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες 
συναισθηματικές εκρήξεις θυμού, απογοήτευσης, ενοχής 
και άλλων επιβλαβών συναισθημάτων. 
 
Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, η Συναισθηματική 
Νοημοσύνη έχει τέσσερις φάσεις ή στάδια: 
 
-Επίγνωση των συναισθημάτων του ατόμου 
-Διαχείριση των συναισθημάτων του ατόμου 
-Επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων 
-Διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων 
 
Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που έχει ένα ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο επίπεδο Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
είναι σε θέση να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα 
συναισθήματά του και των γύρω του, προκειμένου να 
οικοδομεί παραγωγικές σχέσεις. 
 
Τα άτομα αυτά καταφέρνουν να το κάνουν αυτό με 
συνειδητό και στοχαστικό τρόπο, προσπαθώντας πάντα 
να αποφεύγουν μια ψυχική κατάσταση που είναι 
επιζήμια για τον ίδιο, όπως ο θυμός, η οργή ή η λύπη. 
 
Παρόλο που δεν είναι πραγματικά εύκολο να 
προσδιορίσετε το επίπεδο της Συναισθηματικής 



 

Νοημοσύνης σας, σας αφήνουμε με μερικές βασικές 
συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τη 
συναισθηματική σας νοημοσύνη και να εφαρμόσετε την 
καλή EQ στην καθημερινή σας ζωή και στον εργασιακό 
σας χώρο: 

 
1. Γνωρίστε τον εαυτό σας και 
αποδεχτείτε τον εαυτό σας: 
Ένα πολύ σημαντικό καθήκον 
για την επιτυχία σε κάθε τομέα 
είναι να γνωρίζουμε πώς 
πραγματικά είμαστε. Ποια είναι 
τα δυνατά μας σημεία; , Ποιες 
είναι οι αδυναμίες μας; , Ποιοι 
είναι οι περιορισμοί μας; , Ποια 
είναι τα πράγματα που μας 
αρέσουν; , Ποια είναι τα 
πράγματα που δεν μας αρέσουν; , 
Τι επίπεδο ιδιοσυγκρασίας 
έχουμε; , Τι επίπεδο ρομαντισμού 
και/ή συναισθηματισμού έχουμε; , 
Ποια είναι τα πράγματα που μας 
τρομοκρατούν; , Ποιο είναι το 
επίπεδο αισιοδοξίας μας; , Ποιο 
είναι το επίπεδο απαισιοδοξίας 
μας; 
Αν γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας 
μπορούμε να τις διορθώσουμε, 
αν γνωρίζουμε τα δυνατά μας 



 

σημεία μπορούμε να τα 
καλλιεργήσουμε. 
 

2. Να είστε αισιόδοξοι: Με ένα 
αισιόδοξο όραμα, η επιτυχία και 
η ευτυχία είναι πιο εύκολο να 
επιτευχθούν. Η αισιοδοξία 
απαιτεί να ξέρετε να 
αναγνωρίζετε όχι μόνο τα δικά 
σας καλά χαρακτηριστικά αλλά 
και των άλλων, να προσπαθείτε 
να κάνετε το καλύτερο δυνατό 
από τις δύσκολες καταστάσεις 
που προκύπτουν καθημερινά 
στη ζωή σας. Χρησιμοποιήστε 
όσο το δυνατόν περισσότερο την 
αίσθηση του χιούμορ σας και 
πείστε τον εαυτό σας ότι κάθε 
δυσκολία υπάρχει για να μας 
βελτιώσει ως ανθρώπους 
 

3. Αντιμετωπίστε τα αρνητικά 
συναισθήματα: Είναι πολύ 
σημαντικό και περίπλοκο 
καθήκον να μην παρασυρθείτε 
από αυτό το είδος 
συναισθήματος. 
Τα αρνητικά συναισθήματα που 
συνήθως οδηγούν σε αυτό το 



 

είδος συναισθήματος είναι: Για να 
αναφέρω μόνο μερικά από αυτά. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να 
γνωρίζουμε και να 
αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, να 
εκτιμούμε κάθε αρετή και κάθε 
ελάττωμά μας, να κατανοούμε 
ότι αυτοί είναι οι παράγοντες 
που μας καθορίζουν ως άτομο. 
Παρόλο που κάποια πράγματα 
θα πληγώσουν την υπερηφάνεια 
μας, δεν πρέπει να 
εξωτερικεύουμε αυτό το 
συναίσθημα με επιθετικό τρόπο, 
πρέπει να είμαστε στρατηγικοί 
και να το διοχετεύουμε σε άλλες 
δραστηριότητες, όπως: ασκήσεις, 
μουσική, χορός κ.λπ. 
 

4. Διαλογισμός: Πολλοί άνθρωποι δεν περνούν ούτε ένα 
λεπτό της ημέρας σε απόλυτη σιωπή. Αυτό σημαίνει 
ότι το πρωί το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις 
ξυπνήσουν είναι να ανοίξουν το ραδιόφωνο ή την 
τηλεόραση, πηγαίνουν στα γραφεία τους και ανοίγουν 
τους υπολογιστές τους, μετά τα συνεχή 
τηλεφωνήματα και τις συναντήσεις, μέχρι που στο 
τέλος της ημέρας πηγαίνουν στα σπίτια τους και 
ανοίγουν την τηλεόραση ή τον προσωπικό τους 
υπολογιστή και μετά πέφτουν για ύπνο.  Με άλλα 



 

λόγια, έχουμε συνηθίσει να έχουμε πάντα κάποιο 
αντικείμενο ή κάποια ηλεκτρική συσκευή ανοιχτή. Η 
αξία του διαλογισμού σε απόλυτη σιωπή και του να 
σκεφτόμαστε τα προβλήματα ή τους φόβους μας ή τις 
πτυχές της ζωής μας για τις οποίες μπορούμε να 
είμαστε ευγνώμονες, είναι πραγματικά ανεκτίμητη. 
 

5. Ενσυναίσθηση: Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να 
μπαίνεις στη θέση ενός άλλου ατόμου και να βλέπεις 
μια κατάσταση από τη δική του οπτική γωνία. Οι 
άνθρωποι με τη μεγαλύτερη ικανότητα ενσυναίσθησης 
είναι εκείνοι που μπορούν να "διαβάσουν" καλύτερα 
τους άλλους. Είναι σε θέση να συλλάβουν πολλές 
πληροφορίες για το άλλο άτομο από τη μη λεκτική του 
γλώσσα, τις λέξεις, τον τόνο της φωνής, τη στάση του 
σώματος, την έκφραση του προσώπου κ.λπ. Με βάση 
αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να κατανοήσουν και 
να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα του άλλου ατόμου 
και να αντιδράσουν ανάλογα. 

 
6. Εκφράζουμε τα συναισθήματά 

μας: Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό της 
συναισθηματικής νοημοσύνης 
είναι η έκφραση των 
συναισθημάτων μας, είτε αυτά 
είναι θετικά είτε αρνητικά. Μην 
καταπιέζετε τα αρνητικά 
συναισθήματα, βρείτε έναν 



 

τρόπο να τα διοχετεύσετε, για 
παράδειγμα, άσκηση, άθληση, 
ζωγραφική, παίξιμο ενός 
οργάνου, αυτές οι συνήθειες θα 
σας βοηθήσουν να εκφράσετε τις 
απογοητεύσεις, τις δυσαρέσκειες, 
τη θλίψη και άλλα παρόμοια 
συναισθήματα. 
 

7. Μην μένετε στο παρελθόν: Αναλογιζόμενοι τις καλές 
και τις κακές στιγμές που βίωσαν στο παρελθόν, και 
στη συνέχεια ξεχνούν να ζουν στο παρόν. Το παρόν 
είναι το μόνο που πραγματικά έχουμε. Όταν 
σκεφτόμαστε το παρελθόν μας, μπορεί να το 
θυμόμαστε διαφορετικά από το πώς ήταν στην 
πραγματικότητα. Όταν σκεφτόμαστε το μέλλον, 
προβλέπουμε πάντα αποτελέσματα που δεν είναι 
εγγυημένα. Το παρόν είναι η μόνη απτή στιγμή που 
έχουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ζούμε στο τώρα, 
ώστε η ζωή να μη μας προσπερνάει, ενώ εμείς 
σκεφτόμασταν το παρελθόν! 

 
8. Γράψτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας: 
Όταν αντιμετωπίζετε μια έντονη συναισθηματική 
αντίδραση σε μια κατάσταση ή σε ένα πρόσωπο, 
γράψτε την. Προσπαθήστε να ονομάσετε το 
συναίσθημα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να 
εντοπίσετε πώς προέκυψε αυτό το συναίσθημα μέσα 
σας. Το να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τα 



 

συναισθήματά σας και να καταλαβαίνετε γιατί είχατε 
αυτή τη συναισθηματική αντίδραση, είναι το πρώτο 
βήμα προς τον έλεγχο των συναισθημάτων σας και 
την ανάπτυξη του EQ σας! 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΓΚΑΛΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ  
 

 

Σήμερα γνωρίζουμε ήδη ότι οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι είναι πιο 
αποτελεσματικοί στη ζωή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι δεν είναι 
συναισθηματικά ευφυείς δεν μπορούν να πετύχουν. 
 
Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι είναι ρεαλιστές όσον αφορά τους 
στόχους που θέτουν για τον εαυτό τους και επιτυγχάνουν μια εσωτερική 
ισορροπία, στηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στα δυνατά σημεία για να 
ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες και τις απειλές. Είναι εποικοδομητικοί 
άνθρωποι, δηλαδή είναι ικανοί να εκμεταλλευτούν ό,τι τους προσφέρεται, 
ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που συναντούν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
πρόκειται για την καταπίεση ενός συναισθήματος ή μιας συγκίνησης που δεν 
μας αρέσει, αλλά για την προσαρμογή της συναισθηματικής έκφρασης στο 
εκάστοτε πλαίσιο.  
 
Η συναισθηματική νοημοσύνη στον οργανισμό ξεκινά από εμάς. 
Χρησιμοποιώντας τα συναισθήματά μας για να ενισχύσουμε την απόδοση και 
τις εργασιακές σχέσεις, καλούμαστε όχι μόνο να ενθαρρύνουμε, αλλά και να 
εμπνεύσουμε την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στους 
ανθρώπους γύρω μας. 
 
 



 

 
Η αποδοχή της αλλαγής είναι η ικανότητα των ανθρώπων 
να αποδέχονται μια νέα κατάσταση, ένα νέο πρόσωπο ή 
ένα νέο περιβάλλον χωρίς αυτό να επηρεάζει δραματικά 
ή σημαντικά τους ίδιους, την υγεία τους ή τους 
επαγγελματικούς τους στόχους.  
 
Οι αλλαγές αποτελούν μέρος των διαδικασιών 
μετασχηματισμού και προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης και τα οφέλη θα αντανακλώνται άμεσα στην 
καθημερινή μας εργασία. 

 
"Η πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς αλλαγή, και όσοι δεν μπορούν να αλλάξουν 
γνώμη δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα". - George Bernard Shaw   
 
Η υιοθέτηση της αλλαγής δεν είναι πάντα εύκολη, η διαδικασία αυτή μπορεί 
να δημιουργήσει στιγμές σημαντικής αστάθειας, ακόμη και συναισθηματικής 
ανισορροπίας. Για το λόγο αυτό, όταν αποφασίζουμε να αλλάξουμε, και ιδίως 
όταν αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, μπορεί να εκδηλωθεί μέσα 
μας κάποια αντίσταση απέναντί της.  
 
Η προσαρμογή στην αλλαγή περιλαμβάνει μια διαδικασία που γίνεται βήμα 
προς βήμα. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη κάθε ένα από τα βήματα 
που εμπλέκονται στη διαχείριση και την προσαρμογή στην αλλαγή, ώστε να 
μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές μας στρατηγικές αντιμετώπισης για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας.  
 
 

 



 

 
Αν κάτι χαρακτηρίζει τη ζωή μας, αυτό είναι η αλλαγή- 
είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι πάντα παρούσα. 
 
Κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στην αλλαγή- είναι 
θέμα στάσης, όλοι έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε, 
αλλά δεν έχουμε όλοι το ίδιο άνοιγμα στην αλλαγή. 
 
Οι αλλαγές μπορεί να είναι επιλεγμένες ή όχι, η 
προσαρμογή σε αυτές θα απαιτεί πάντα μια 
προσπάθεια από μέρους μας- αυτή θα εξαρτάται από 
τις εξωτερικές συνθήκες, από τους πόρους που έχουμε 
στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή 
και από την υποστήριξη που έχουμε στη διαδικασία 
προσαρμογής. 

 
Κάθε αλλαγή δημιουργεί 
αβεβαιότητα- αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό, με κάθε αλλαγή 
χάνουμε, τουλάχιστον προσωρινά, 
την ασφάλεια στην οποία έχουμε 
συνηθίσει. Παράγει επίσης έναν 
ορισμένο βαθμό άγχους, το οποίο, 
αν το διαχειριστούμε σωστά, 
μπορεί να γίνει σύμμαχός μας, 
αφού θα μας επιτρέψει να 
διατηρήσουμε την προσοχή μας 
στην προσαρμογή στις νέες 



 

συνθήκες- αλλά, από την άλλη 
πλευρά, αν είναι πολύ έντονο και 
δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία 
για να το διαχειριστούμε, μπορεί 
να καταλήξει να επηρεάσει 
αρνητικά εμάς, την υγεία μας και 
την απόδοσή μας στην εργασία. 
 

Μπορούμε να πούμε ότι συναντάμε αυτά τα πέντε 
στάδια (Η καμπύλη της αλλαγής ) κάθε φορά που 
περνάμε μέσα από μια διαδικασία μετασχηματισμού 
και αλλαγής, σε καταστάσεις όπου συναντάμε μια 
αλλαγή που δεν έχουμε ζητήσει: 
 

-Αρνηση 
-Αντίσταση 

-Εξερεύνηση 
-Διαπραγμάτευση 

    -Αποδοχή ή Δέσμευση  
 
 
 

Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσετε την αλλαγή είναι η 
αποδοχή. Το ότι το κάνετε αυτό δεν σημαίνει ότι σας 
αρέσει ή ότι συμφωνείτε με αυτό, αλλά μέχρι να 
σταματήσετε να αρνείστε το προφανές, δεν μπορείτε να 
κάνετε το πρώτο βήμα προς το νέο σας πεπρωμένο.  



 

 
Ακολουθούν ορισμένες βασικές συμβουλές που θα σας 
βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για μια κατάσταση 
αλλαγής: 
 
 
1. Αποδεχτείτε ότι τίποτα δεν παραμένει το ίδιο για 
πάντα: Το πρώτο βήμα για την προσαρμογή στην 
αλλαγή είναι να κατανοήσουμε ότι ο μετασχηματισμός 
της πραγματικότητας είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 
Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να το δούμε άμεσα, όλα όσα 
φαίνονται σταθερά και συνεπή με την πάροδο του 
χρόνου βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Δεν πρέπει να 
θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα παραμείνουν όλα ίδια 
όσος χρόνος κι αν περάσει, οπότε το κόλπο είναι να 
ξέρουμε πώς να καβαλήσουμε το κύμα της αλλαγής 
κάνοντάς το να πηγαίνει προς όφελός μας. 

 
2.  Υιοθετήστε τις απόψεις των 
άλλων: Είναι σημαντικό να 
συνηθίσουμε να ακούμε τους 
άλλους και να προσπαθούμε να 
κατανοήσουμε τη λογική τους, 
ακόμη και αν δεν πρόκειται να 
συμφωνήσουμε μαζί τους. Οι 
κοινωνίες συνεχώς εξελίσσονται και 
γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε αυτές 
τις αλλαγές να καθοδηγούν τον 
τρόπο σκέψης μας- ο καλύτερος 



 

τρόπος για να είμαστε διαπερατοί 
από αυτές τις αλλαγές είναι να 
σχετιζόμαστε με τους άλλους και 
να μπαίνουμε στη θέση τους. 
 

3. Αναγνωρίστε τους φόβους σας: Κάντε έναν 
κατάλογο με όλα όσα φοβάστε εξαιτίας της αλλαγής. Στη 
συνέχεια, φτιάξτε ένα μικρό σχέδιο για το πώς θα 
προχωρούσατε αν ο φόβος αυτός γινόταν 
πραγματικότητα. Γνωρίζοντας πώς να ενεργείτε σε 
δυσάρεστες καταστάσεις θα σας επιτρέψει να αφήσετε 
τη συναισθηματική δυσφορία. 
 
4. Ξεμπλοκάρετε την αντίστασή σας: Αλλά η αιτία της 
ταλαιπωρίας σας δεν ήταν η ίδια η αλλαγή, αλλά η 
αντίδρασή σας στην αλλαγή. Είναι πιθανό ότι από τη 
στιγμή που υποφέρατε αποφασίσατε να μην πάρετε 
άλλα ρίσκα, να μην υποφέρετε άλλο. Αλλά πιθανόν να 
υποφέρετε ξανά σε άλλες στιγμές. Οι αποφάσεις που δεν 
παίρνουμε δεν πονάνε, πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται να τις πάρετε. Κάποιες φορές πρέπει να γίνεις 
εσύ ο ίδιος συνήγορος της αλλαγής. Κοιτάξτε τη ζωή που 
έχετε και δείτε αν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές για να 
την απολαύσετε έντονα. Αν αισθάνεστε στάσιμοι και 
κλειστοί, φέρτε την αλλαγή που ζητάει η ζωή σας. 

 
5. Αναλύστε το προσεκτικά, με 
λεπτομέρεια: Μην βγάζετε 
βιαστικά συμπεράσματα, μην 



 

υποτιμάτε τον αντίκτυπο που 
μπορεί να έχει στη ζωή σας. 
Αναλύστε προσεκτικά τους λόγους 
της αλλαγής, τις επιπτώσεις που 
έχει και τις συνέπειες που θα έχει. 
Έχουμε την τάση να 
αναμειγνύουμε τις επιθυμίες και 
τους φόβους μας 
(συμπεριλαμβανομένης της 
άνεσης) με τον τρόπο που 
σκεφτόμαστε για τα πράγματα και 
με τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές- και 
αυτή είναι μια κακή συνήθεια για 
μας. Για παράδειγμα, αν θέλουμε 
να μετακομίσουμε σε ένα νέο 
σπίτι, όλα θα είναι προς όφελός 
μας. Αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε 
δουλειά, όλα θα είναι πρόβλημα. 
Αυτό δείχνει πώς αυτό που 
σκεφτόμαστε, μπορεί να επηρεάσει 
τον τρόπο με τον οποίο 
αντιδρούμε και αντιλαμβανόμαστε 
τις αλλαγές. Αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να προσέξουμε! 

 
6. Να είστε προσεκτικοί με την επιλεκτική προσοχή: 
Το μυαλό σας έρχεται σε συντονισμό με τη 
συναισθηματική σας κατάσταση. Αν είστε ευτυχισμένοι 



 

θα σκέφτεστε με θετικό τρόπο, αν είστε λυπημένοι θα 
σκέφτεστε με αρνητικό τρόπο. Κάθε αλλαγή 
συνεπάγεται ένα νέο σενάριο στο οποίο μπορείτε να 
βρείτε προβλήματα για να λύσετε και ευκαιρίες για να 
απολαύσετε. Αν είστε υπερβολικά συγκλονισμένοι από 
την αλλαγή, θα μπερδευτείτε και θα βλέπετε μόνο 
προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν. Το μυαλό σας 
θα έχει μπει σε αρνητικό συντονισμό και έτσι δεν θα 
μπορείτε να δείτε το "τρένο" των ευκαιριών που περνάει 
ακριβώς μπροστά σας. Δώστε προσοχή στο χρώμα των 
σκέψεών σας σε περίπτωση που σκέφτεστε 
ασπρόμαυρα. 
 
7. Διατηρήστε θετική στάση: Ο φόβος μπορεί να 
προέρχεται από τη δημιουργία αρνητικών σκέψεων για 
το μέλλον. Σύμφωνα με την Phyllis Mufson 
(προπονήτρια), το άγχος και οι φόβοι είναι αποτέλεσμα 
του τρόπου με τον οποίο βλέπετε την αλλαγή. Πώς 
περιγράφετε την αλλαγή που σας έρχεται; Ποιες είναι οι 
αρνητικές σας πεποιθήσεις σχετικά με αυτήν και πώς 
την αντιμετωπίζετε;  
Κάντε επίσης ερωτήσεις στον εαυτό σας σχετικά με 
παρελθοντικές καταστάσεις στις οποίες έπρεπε να 
αντιμετωπίσετε αλλαγές. Πώς το χειριστήκατε; Πώς 
λειτούργησε για εσάς ο τρόπος που προχωρήσατε; 
Λάβατε υποστήριξη από τους φίλους σας; Ήσασταν 
ενεργός στην εξεύρεση λύσεων; 



 

 
 
 

 
 

 

Η ζωή είναι αλλαγή, τα πάντα ρέουν και τίποτα δεν παραμένει το ίδιο για 
πάντα. Ζούμε κάτω από συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό μας περιβάλλον, σε 
προσωπικό επίπεδο και στην ίδια μας τη ζωή. Πέρα από την καθημερινή μας 
ρουτίνα, κάθε μέρα είναι διαφορετική, συμβαίνουν απρόβλεπτα πράγματα, 
συμβαίνουν απρόβλεπτα γεγονότα που σπάνε την προγραμματισμένη ατζέντα.  
 
Στην πραγματικότητα, η ζωή σας διδάσκει ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι 
να εφαρμόζετε το CARPE DIEM και να ζείτε στο τώρα, επειδή η ζωή δεν 
ακολουθεί ένα προκαθορισμένο σενάριο. 
 
Η προσαρμογή δείχνει την ικανότητα για αυτοβελτίωση που υπάρχει στην 
ανθρώπινη καρδιά και την πνευματική ευελιξία να αναλαμβάνει τις συνθήκες 
της ζωής.  
Η προσαρμογή είναι μια ικανότητα που εκπαιδεύεται και αποκτάται μέσα από 
την πρακτική της ζωής του ατόμου. Συνοδεύεται σε συναισθηματικό επίπεδο 
από κάποιο άγχος, διότι όταν ένας άνθρωπος πρέπει να εγκαταλείψει τη ζώνη 
άνεσής του και να βγει έξω από το ασφαλές και οικείο έδαφος, αισθάνεται 
άβολα. Ωστόσο, προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες και καταστάσεις από την 
παιδική μας ηλικία, γι' αυτό να θυμάστε πάντα ότι είστε ικανοί να 
προσαρμοστείτε και μπορείτε να βρείτε τρόπους να αντιμετωπίσετε 
οποιαδήποτε αλλαγή σας επιφυλάσσει η ζωή! 
 



 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΣΚΈΨΗ  

 

 
Η Donatella Versace είπε: "Η δημιουργικότητα προέρχεται από τη σύγκρουση ιδεών". (Hargreaves, 2014) 

 
Τα ανθρώπινα όντα έχουν την ικανότητα να παράγουν, να δημιουργούν 
και να φαντάζονται ιδέες. Πρόκειται για μια διαδικασία που 
αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου και χαρακτηρίζεται από την 
πρωτοτυπία της. 
 

Γενικά, οι δημιουργικοί άνθρωποι χαρακτηρίζονται από την ικανότητά 
τους να είναι ευέλικτοι, να δίνουν απαντήσεις, να επεξεργάζονται λύσεις 
και να σκέφτονται διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Όλοι γεννιούνται 
με τη δική τους δημιουργική ικανότητα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί 
και να βελτιωθεί. Η δημιουργικότητα είναι πολύ σημαντική στη ζωή των 
ανθρώπων, καθώς τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 
συνθήκες και να βρίσκουν απαντήσεις στα προβλήματα και τις 
προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν στον κόσμο.  
 

Η δημιουργικότητα είναι οι μικρές στιγμές που όλοι οι άνθρωποι 
δημιουργούν, μέσω των συναισθημάτων, των σκέψεων και της 
φαντασίας. Είναι μια πρακτική της γνώσης κάποιου, για να συλλάβει, να 
σχεδιάσει και να επεξεργαστεί τη δική του κατανόηση του κόσμου.  

 
 
 

 
 

 



 

Το να είσαι δημιουργικός σημαίνει να έχεις την 
ικανότητα ή την ικανότητα να εφευρίσκεις ή να 
δημιουργείς πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι 
φυσικά αντικείμενα, ιδέες, αναπαραστάσεις ή 
φαντασιώσεις. Πρόκειται για τη δυνατότητα δημιουργίας 
του καινούργιου: νέες έννοιες, νέες ιδέες ή νέες 
συσχετίσεις μεταξύ τους, οι οποίες συνήθως οδηγούν σε 
νέες λύσεις προβλημάτων. 

 
Η δημιουργική σκέψη εκτιμάται ιδιαίτερα στις κοινωνίες 

μας, όπου η καινοτομία και η αλλαγή διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο. Είναι παρούσα σε πολλές μορφές 

προσωπικότητας και βρίσκεται σε καθαρή και ελεύθερη 
κατάσταση από την παιδική ηλικία. 

 
Το δημιουργικό μυαλό σας προσφέρει 

πλεονεκτήματα όπως: 
- Βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων 

- Έχει θετική επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις 
- Βελτιώνει την προσαρμοστικότητα 

- Βοηθά στη συναισθηματική έκφραση 
- Έχει θετική επίδραση στην αυτοεκτίμηση 

 
 



 

Η δημιουργικότητα διαδραμάτισε 
ζωτικό ρόλο στην εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους, καθώς του 
επέτρεψε να αντιμετωπίσει ποικίλα 
προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας του και να αναπτύξει νέα, 
πρωτότυπα εργαλεία και λύσεις για 
κάθε ένα από αυτά. 
 

Στην καθημερινή ζωή, η δημιουργικότητα είναι ένα 
ιδιαίτερα πολύτιμο ταλέντο.  
 
Το επιστημονικό, εφευρετικό, καλλιτεχνικό ή 
αρχιτεκτονικό έργο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
αυτό το ταλέντο, για να μην αναφέρουμε την ανάπτυξη 
νέων υλικών, νέων τεχνολογιών ή νέων φιλοσοφιών 
σκέψης, των οποίων ο αντίκτυπος στον πολιτισμό είναι 
συχνά λιγότερο ή περισσότερο επαναστατικός. 
 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων, 
καθώς τους επιτρέπει να μεταμορφώσουν μια 
πραγματικότητα στην οποία θα μπορούν να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στον κόσμο στον οποίο ζουν, 
καθώς αυτός αλλάζει συνεχώς μέρα με τη μέρα. 

 
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η δημιουργικότητα είναι 
ένα χάρισμα που μερικοί άνθρωποι διαθέτουν, αλλά είναι 
γνωστό ότι η δημιουργικότητα μπορεί να διδαχθεί, να 
εξασκηθεί και να βελτιωθεί. 

http://aliem.com/design-challenge-an-aliem-fellows-project
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 
 
Ορισμένες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να 
αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας μπορούν να 
περιλαμβάνουν: 
 
1. Πολιτιστική κατανάλωση: Οι συνήθειες πολιτιστικής 
κατανάλωσης, όπως το διάβασμα, η επίσκεψη στον 
κινηματογράφο, η επίσκεψη σε μουσεία και εκθέσεις, οι 
συναυλίες κ.λπ., έχουν εμπνευσμένη επίδραση στο μυαλό 
και ενθαρρύνουν τη δημιουργική σκέψη, καθώς 
αποτελούν πηγή ελεύθερων και νέων συνειρμών. 

 
2. Καταιγισμός ιδεών: "Brainstorming" είναι μια 
τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως για την 
ενθάρρυνση της ανάδυσης καινοτόμων ιδεών και των 
σχέσεων μεταξύ τους, καταγράφοντας σε χαρτί όλα 
όσα προκύπτουν σχετικά με ένα κύριο θέμα. Η 
ελευθερία του συνειρμού οδηγεί συχνά σε 
απροσδόκητα μονοπάτια. 

 
3. Ύπνος: Οι υπερρεαλιστές 
υποστήριζαν ότι το όνειρο, η κατ' 
εξοχήν πηγή της 
δημιουργικότητας, πρέπει να 
καλλιεργείται για να γεμίζει το 
συνειδητό μυαλό με δημιουργικό 
περιεχόμενο. Γι' αυτό συνήθιζαν 



 

να ζωγραφίζουν τα πρωινά, όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στο όνειρο. 

 
4. Πλευρική σκέψη: και η οποία εκφράζεται συνήθως 

μέσω παιχνιδιών και αινιγμάτων. 
 
5. Αλλάξτε το σκηνικό σας: Σκεφτείτε το χώρο εργασίας 
σας, το να κάθεστε όλη μέρα μπροστά στην οθόνη και 
το πληκτρολόγιο μπορεί να μην σας εμπνέει. 
Ανακαλύψτε μέρη και δοκιμάστε τα. Δοκιμάστε πολλά. 
Σηκωθείτε και πηγαίνετε σε άλλα μέρη για να δείτε τα 
πάντα από άλλη οπτική γωνία, κάτι τόσο απλό όσο 
αυτό λειτουργεί. 

 
6. Ανακυκλώστε ιδέες: Δεν χρειάζεται πάντα να 
δημιουργείτε μια νέα ιδέα από το μηδέν, είναι 
σημαντικό να μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τις 
υπάρχουσες ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο συμβαίνουν οι 
περισσότερες δημιουργικές ιδέες! Όπως είπε και ο 
Μαρκ Τουέιν: "Η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο η 
δημιουργικότητα, αλλά και η δημιουργικότητα: "Όλες 
οι ιδέες είναι από δεύτερο χέρι, συνειδητά ή ασυνείδητα 
αντλούνται από εκατομμύρια εξωτερικές πηγές και 
χρησιμοποιούνται από το δημιουργικό άτομο με 
υπερηφάνεια και ικανοποίηση". 

 



 

7. Αφιερώστε χρόνο 
αποκλειστικά στη σκέψη: 
Ακριβώς όπως σχεδιάζετε την 
ημέρα σας γενικά και βάζετε στην 
άκρη τον χρόνο σας, κρατήστε 
τον προσωρινό σας χώρο για 
αυτόν τον σκοπό. Η ποιότητα 
όσων προκύπτουν από τέτοιους 
προηγουμένως μελετημένους 
χρόνους είναι απαράμιλλη. 

 
8. Αφήστε τη λογική στην άκρη: Η λογική σκέψη δεν 
ισχύει εδώ. Ούτε μια δομημένη θεωρία, καθαρά και 
απλά. Όσο λιγότερο λογικές και πιο τρελές, ακόμη και 
παράλογες, είναι οι ιδέες μας, τόσο περισσότερο θα 
μας αναγκάσουν σε μια δημιουργική νοοτροπία και 
τόσο καλύτερες θα είναι για εμάς. 

 
9. Μην επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας: Αυτό 
είναι μια σαφής ένδειξη ότι επιστρέφουμε στη ζώνη 
άνεσης και δεν αξιοποιούμε τη δημιουργική μας 
σκέψη. 

 
 
 
 

Αυτή η φωτογραφία από 

http://ecoworldreactor.blogspot.com/2012/08/creativity-innovation-crush-im-not.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

 
Hargreaves, A., 2014. Uplifting Leadership : How Organizations, Teams, And 
Communities Raise Performance. Jossey-Bass 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Τελικές σκέψεις: 
 

Η δημιουργική σκέψη είναι ένα χάρισμα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ωστόσο, για 
κάποιους πιο ανεπτυγμένη από άλλους λόγω κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων και 

του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο αναπτύσσονται. 
 

Δεν υπάρχει καλύτερο τέχνασμα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας από το να 
εξασκείσαι, να εξασκείσαι και να συνεχίζεις να εξασκείσαι. 

 
Όταν το συνειδητοποιήσετε αυτό, θα έχετε δημιουργήσει μια συνήθεια, θα έχετε το 
δικό σας σύστημα για να τροφοδοτείτε τη δημιουργικότητά σας και το μυαλό σας θα 

είναι μια ανεξάντλητη πηγή ιδεών. 
 

Η δημιουργική σκέψη δεν είναι συνάρτηση κάποιας συγκεκριμένης τεχνικής. Για να 
είναι οι άνθρωποι δημιουργικοί πρέπει να έχουν κίνητρα, να έχουν ανοιχτούς χώρους 

όπου μπορούν να εκφραστούν, να εργάζονται σε ομάδες και να σχολιάζουν ιδέες. 
 



 

LEARNABILITY  

 

 
Η μάθηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 
τροποποιούνται και αποκτώνται δεξιότητες, ικανότητες, 
γνώσεις, συμπεριφορές και αξίες. Μια διαδικασία μέσω 
της οποίας αποκτάται μια ορισμένη δεξιότητα, 
αφομοιώνεται μια πληροφορία ή υιοθετείται μια νέα 
στρατηγική γνώσης και δράσης. 

 
Οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς, δεν υπάρχει μέρα που να μην πάμε για ύπνο χωρίς να μάθουμε 
κάτι καινούργιο.  
 
Αυτή η διαδικασία μάθησης σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να 
εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε στην πράξη, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς δυσκολία ή 
τουλάχιστον με λιγότερη δυσκολία από την πρώτη φορά. 
 
Μέσω αυτής της μάθησης, αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, 
οι οποίες βελτιώνονται με την εμπειρία. Ωστόσο, συχνά δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά σημαίνει να 
έχεις μια δεξιότητα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μάθηση είναι σαν τη μελέτη, αλλά αυτό δεν 
ισχύει. Όταν μελετάτε συνήθως απλώς απομνημονεύετε πληροφορίες, αλλά η μάθηση μπορεί να 
πάει πολύ πέρα από τη μελέτη. Μπορείτε να μάθετε από κάθε κατάσταση που βιώνουμε στη 
διάρκεια της ζωής μας. Έτσι συχνά τα άτομα μαθαίνουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για 
να πετύχουν στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό το ονομάζουμε μη τυπική μάθηση. 
 
"Όποιος σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, είτε στα είκοσι είτε στα ογδόντα. Όποιος συνεχίζει να 
μαθαίνει παραμένει νέος. Το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή είναι να κρατάς το μυαλό σου νέο". 

Henry Ford 
 
 

 
 

 



 

Πολλοί συγγραφείς αναφέρονται σε αυτές τις δεξιότητες 
ως "δεξιότητες να συμπεριφέρεται κανείς στη ζωή 
του με επιδέξιο και ικανό τρόπο", στο πλαίσιο των 
κοινωνικών και πολιτισμικών δυνατοτήτων του. 
 
Αυτές οι δεξιότητες είναι συμπεριφορές, σκέψεις, 
συναισθήματα και συναισθήματα που χρησιμοποιούμε 
για να σχετιζόμαστε με τους άλλους. Αυτές οι δεξιότητες 
είναι πολύ σημαντικές στην καθημερινή μας ζωή, καθώς 
μπορούν να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε πιο θετικές 
και σταθερές σχέσεις.  
Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σας βοηθά να ξέρετε 
πώς να αντιμετωπίζετε τις απαιτήσεις και τις 
προκλήσεις που μπορεί να έχετε στη ζωή και στον 
εργασιακό χώρο. Είναι απαραίτητες για μια καλύτερη 
συνύπαρξη που μας επιτρέπει να επιβιώνουμε, να 
αναπτυσσόμαστε, να τρέφουμε τον εαυτό μας από άλλες 
απόψεις και να ζούμε αρμονικά. 

 
Οι απλές δεξιότητες που 

χρησιμοποιούμε καθημερινά 
μπορεί να περιλαμβάνουν: 

- Αυτογνωσία 
- Διαχείριση συναισθημάτων και 

αισθημάτων 
- Διαχείριση άγχους και έντασης 

- Επιβεβαιωτική επικοινωνία 
- Ενσυναίσθηση 

 - Διαπροσωπικές σχέσεις 



 

- Διαχείριση συγκρούσεων 
- Λήψη αποφάσεων 

- Δημιουργική σκέψη 
- Κριτική σκέψη 

 
Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία 
σταθερών και αξιόπιστων εργασιακών σχέσεων με τους 
συναδέλφους και για την ενεργό συμβολή στον 
εργασιακό χώρο. Αν θέλετε να είστε ένα αξιόλογο μέλος 
οποιασδήποτε ομάδας, θα πρέπει να εργαστείτε για την 
ανάπτυξη αυτών των βασικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για 
δεξιότητες που αν αναπτύσσονται σε καθημερινή βάση 
γίνονται συνήθειες, και μάλιστα καλές συνήθειες - 
φέρνοντας κάτι που είναι ωφέλιμο για όλους. 
 
Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να αναπτύξετε και 
να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας σε έναν εργασιακό 
χώρο: 

 
1. Μάθετε να δέχεστε κριτική: Ο καλύτερος τρόπος για 
να αποφύγετε την κριτική είναι να την ακούσετε, να 
την αναλογιστείτε και να κάνετε τις απαραίτητες 
αλλαγές, ώστε να μάθετε από τα λάθη σας και να μην 
τα επαναλάβετε ξανά. Η καθημερινή εργασία πρέπει 
να είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης, οπότε είναι 
φυσιολογικό να κάνουμε λάθη, και αυτό μπορεί να 
είναι ακόμη και θετικό, αν μας βοηθούν να εξελιχθούμε 
και να μάθουμε. 

 



 

2. Ευελιξία και προσαρμογή: 
Πρέπει πάντα να είμαστε 
προνοητικοί και αποφασιστικοί, 
ώστε να μην επιβαρύνουμε 
υπερβολικά τους διευθυντές μας 
με περισσότερη δουλειά. Η 
μάθηση πρέπει να είναι συνεχής. 
Αν επικρατήσει αυτή η στάση, θα 
έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση 
και ικανότητα να 
αντιμετωπίσουμε νέες 
προκλήσεις που στην αρχή 
φαίνονταν αδύνατες. "Όπου 
υπάρχει θέληση υπάρχει και 
τρόπος. " 

 
3. Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων: Το τελευταίο 
πράγμα που περιμένει ένας 
διευθυντής από τον υπάλληλό 
του είναι να δημιουργεί 
προβλήματα. Αν προκύψει 
κάποιο, το καλύτερο που έχετε 
να κάνετε είναι να παρουσιάσετε 
στον προϊστάμενό σας κάποιες 
λύσεις για το πρόβλημα. Αυτό 
είναι που αναμένεται και 
εκτιμάται σε έναν παραγωγικό, 



 

εστιασμένο στη λύση 
εργαζόμενο. 

 
4. Κίνητρα και αυτοπεποίθηση: Για να προχωρήσουμε 
και να πετύχουμε τους στόχους της εργασίας μας, είναι 
απαραίτητο να έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη στον 
εαυτό μας. Αν δεν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, 
στις ικανότητές μας, είναι δύσκολο να το κάνουν και οι 
άλλοι. Το πρώτο βήμα για να πετύχουμε τους στόχους 
μας είναι να τους οραματιστούμε, να 
συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ικανοί να τους 
επιτύχουμε και να καταβάλλουμε προσπάθεια κάθε 
μέρα. 

 
5. Να είστε ανοιχτοί στη συνεργασία: Ο υπερ-
ανταγωνισμός μπορεί να υπερισχύει της συνεργασίας 
στον εργασιακό χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον κάνει τους εργαζόμενους 
να ξεχνούν ότι εργάζονται για την ίδια εταιρεία, ότι 
έχουν κοινούς στόχους και ότι είναι συνάδελφοι και όχι 
εχθροί. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχνάτε να συνεργάζεστε 
αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας, αυτό θα 
γίνει αντιληπτό και σεβαστό από τους διευθυντές σας. 

 



 

6. Να γνωρίζετε πώς να 
εργάζεστε υπό πίεση: Πολύ 
συχνά, αναγκαζόμαστε να 
εργαστούμε ενάντια στο χρόνο 
και σε άλλα εμπόδια που μπορεί 
να δυσχεράνουν τη δουλειά μας. 
Επομένως, το να συνηθίζουμε να 
χειριζόμαστε την πίεση, να 
ελέγχουμε τις αγχωτικές 
καταστάσεις και να διατηρούμε 
την ψυχραιμία μας, θα μας 
βοηθήσει να προχωρήσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
να περιορίσουμε τις επιπτώσεις 
που μπορεί να έχει το άγχος 
στην υγεία μας. Η επίτευξη των 
προθεσμιών είναι ένα από τα 
ζητήματα που εκτιμούν 
περισσότερο οι εργοδότες 
σήμερα. 

 
7. Ομαδική εργασία: Η συνεργασία και ο συντονισμός 

με άλλους συναδέλφους είναι όλο και πιο σημαντικές 
απαιτήσεις κατά την εκτέλεση ομαδικών εργασιών. Η 
πολυπλοκότητα πολλών εργασιών σημαίνει ότι 
πρέπει να εκτελούνται ομαδικά, γεγονός που απαιτεί 
την ικανότητα ανάληψης ευθυνών, την όσο το δυνατόν 
καλύτερη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και 
ορισμένες ηγετικές ικανότητες. 



 

 
8. Σχεδιασμός: Η διαχείριση του χρόνου είναι 
απαραίτητη για την εκπλήρωση των εργασιακών σας 
καθηκόντων, τουλάχιστον των πιο σημαντικών. Αυτό 
απαιτεί καλές δεξιότητες προγραμματισμού, 
πειθαρχία, επιμονή και επίγνωση, στο βαθμό που το 
επιτρέπουν οι δυνατότητές μας, ώστε να μην 
επιβαρυνόμαστε με πάρα πολλές εργασίες που στη 
συνέχεια μένουν ανεκτέλεστες. 

9. Δεξιότητες επικοινωνίας: Ωστόσο, η ικανότητα να 
σχετίζεσαι και να διατηρείς ρευστή επικοινωνία τόσο 
εγκάρσια όσο και από κάτω προς τα πάνω είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση και τη διατήρηση της 
καλής απόδοσης σε μια θέση εργασίας. 

 



 

10. Θετικότητα: Η αισιοδοξία είναι μια στάση που 
διευκολύνει την εργασία, όχι μόνο για τον εαυτό του 
αλλά και για τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Το να 
βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, αντί για μισοάδειο, όχι 
μόνο κάνει την εργασία πιο ευχάριστη, αλλά και 
λιγότερο αγχωτική, ακόμη και χαλαρή. Επιπλέον, 
μελέτες έχουν δείξει ότι η διατήρηση μιας θετικής 
στάσης αυξάνει την παραγωγικότητα δημιουργώντας 
ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. 

 

  

 
 

 
Η ικανότητα μάθησης και η ανάγκη μας να μαθαίνουμε νέα πράγματα μπορεί να διαρκέσει όλη μας 
τη ζωή. Δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή τάξη στο σχολείο, μαθαίνουμε συνεχώς κάτι 
καινούργιο, μερικές φορές χωρίς να το συνειδητοποιούμε. 
 
Η μάθηση ενισχύει την ικανότητα ανακάλυψης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τον τρόπο μάθησης και ενθαρρύνει την αυτομάθηση στην προσωπική σας ζωή και στον 
εργασιακό σας χώρο. 
 
Η ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική στην κοινωνία μας. Ζούμε σε ένα κοινωνικό 
περιβάλλον, σε συνεχή επαφή με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες. Η 
αλληλεπίδραση είναι η βάση της συμπεριφοράς μας ως ανθρώπινο είδος. Είναι πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, ώστε να μην αισθάνονται άβολα, και με 
τον ίδιο τρόπο, να γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας, ώστε να αισθανόμαστε 
καλά με τον εαυτό μας. 
 
 



 

STORYTELLING & PERSONAL BRANDING  
 

 
Η αφήγηση είναι ένα αφηγηματικό εργαλείο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία της προσωπικής 
σας μάρκας. Επομένως, πρέπει να ξέρετε τι να πείτε και 
πώς να το πείτε. Πρόκειται για μια τεχνική που 

 
Η αφήγηση ιστοριών είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής, τόσο πολύ που το δημοφιλές 
επιστημονικό περιοδικό Scientific American κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 65% των καθημερινών 
μας συζητήσεων αποτελείται από προσωπικές ιστορίες.  
 
Όταν αναζητάτε μια αλλαγή καριέρας, μια προαγωγή ή μόλις ξεκινάτε μια νέα δουλειά, αν θέλετε 
να σας αναγνωρίσουν και να ξεχωρίσετε από το πλήθος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς μπορείτε 
να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό εμπορικό σήμα.  
 
Προσωπική επωνυμία σημαίνει μάρκετινγκ του εαυτού σας και της καριέρας σας με τον ίδιο τρόπο 
που μια εταιρεία μάρκετινγκ θα προωθούσε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Πριν αναπτύξετε το 
προσωπικό σας εμπορικό σήμα, πρέπει να εξετάσετε ποια είναι τα βασικά σας πλεονεκτήματα και 
δεξιότητες και, στη συνέχεια, να σκεφτείτε πώς θα τα "συσκευάσετε" και θα αναπτύξετε το 
"εμπορικό σας σήμα" ή το σύνολο των αξιών, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που θα θέλατε να 
αναγνωρίζεται ότι διαθέτετε στον εργασιακό σας χώρο.  
 
Ίσως είστε δημιουργικός τύπος, ίσως εργάζεστε σκληρά, ίσως έχετε ενσυναίσθηση για τους άλλους 
και σας αρέσει να συμβουλεύετε και να καθοδηγείτε τους άλλους- αυτά τα χαρακτηριστικά θα 
αποτελέσουν το κεντρικό μέρος του "προσωπικού σας εμπορικού σήματος" - και η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων σας στην αφήγηση ιστοριών θα σας βοηθήσει να το πουλήσετε στους εργοδότες σας ή 
σε πιθανούς εργοδότες στην αγορά!  
 

 
 
 



 

συνίσταται στη σύνδεση με τα συναισθήματα του κοινού 
σας και στην εμπλοκή του στις προσωπικές σας ιστορίες.  
 
Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη της προσωπικής μας 
μάρκας, μιλάμε για τον εντοπισμό και την επικοινωνία 
των χαρακτηριστικών που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. 
Ξεκινώντας την προσωπική σας μάρκα, προσπαθείτε να 
είστε σχετικοί, διαφορετικοί και ορατοί σε ένα ομοιογενές, 
ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο εργασιακό 
περιβάλλον. 
 
"Ένα εμπορικό σήμα είναι ένα αποτύπωμα, ένα 
σήμα, είναι αυτό που μένει όταν εμείς δεν είμαστε 
πλέον παρόντες. " 

 
 
Η τέχνη της αφήγησης ιστοριών 
ήταν πάντα ένα πολύ ελκυστικό 
στοιχείο για να κάνουμε γνωστή 
την προσωπική μας μάρκα, επειδή 
βοηθά να εκθέσουμε αυτό το 
πραγματικό και ιδιαίτερο κομμάτι 
που σας διαφοροποιεί από το 
πλήθος. Είναι ένας πόρος που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για 
να μοιραστείτε τις μοναδικές σας 
δεξιότητες - το "μοναδικό σας 
σημείο πώλησης" - ή απλώς αυτό 
που σας κάνει "εσάς", με άλλους 



 

ανθρώπους, είτε με επαγγελματικό 
είτε με προσωπικό τρόπο.  Η 
ύπαρξη ενός ελκυστικού, ισχυρού 
και ορατού προσωπικού 
εμπορικού σήματος είναι ένα 
αποτελεσματικό και πολύτιμο 
εργαλείο που θα σας βοηθήσει να 
περπατήσετε με αυτοπεποίθηση 
στην εργασία σας και θα σας 
υποστηρίξει να σχεδιάσετε τα 
επόμενα βήματα στην πορεία 
εξέλιξης της καριέρας σας.  
 
Ορισμένες σημαντικές τεχνικές 
αφήγησης ιστοριών που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε κατά την 
οικοδόμηση της προσωπικής σας 
μάρκας περιλαμβάνουν: 
 
1. Δημιουργήστε συναισθήματα 

με την ιστορία σας: αλλά μια 
συναισθηματική αφήγηση 
συνδέεται άμεσα με το κοινό σας. 

 



 

2. Η ιστορία σας πρέπει να είναι 
απλή στην αφήγηση και 
εύκολη στη μνήμη: Πολύπλοκες 
ιστορίες με μεγάλο αριθμό 
στοιχείων και χαρακτήρων 
μπορεί να στραφούν εναντίον 
σας. Οι απλές, εύκολες στην 
αφήγηση ιστορίες που 
περιλαμβάνουν αυθεντικά 
συναισθήματα, μπορούν να 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο 
κοινό σας από τις πιο 
περίπλοκες ιστορίες.  

 
3. Πείτε μια προσωπική ιστορία: 
Για να αναπτύξετε ένα καλό 
αφηγηματικό νήμα, είναι 
απαραίτητο να αφηγηθείτε μια 
προσωπική ιστορία. Μια 
προσωπική ιστορία εμπλέκει 
άμεσα το κοινό, δημιουργώντας 
έναν δεσμό σύνδεσης. Η 
ανάπτυξη μιας προσωπικής 
ιστορίας, δείχνοντας αδυναμίες, 
επιθυμίες, ανάγκες που 
σχετίζονται με ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία, μπορεί να τραβήξει 
την προσοχή του κοινού σας και 
να έχει διαρκή αντίκτυπο. 



 

 
4. Δείξτε ότι μπορείτε να 
ξεπεράσετε τα εμπόδια: Όλοι 
κάνουμε λάθη και έχουμε 
προβλήματα να ξεπεράσουμε 
στην καθημερινή μας ζωή. Είναι 
σημαντικό να δείξετε στους 
συναδέλφους και τους εργοδότες 
σας ότι είστε άνθρωποι, ότι έχετε 
κάνει λάθη και έχετε ξεπεράσει 
προκλήσεις, αλλά ότι αυτό σας 
έκανε πιο ικανούς να 
αντιμετωπίσετε καλύτερα τις 
όποιες προκλήσεις μπορεί να 
αντιμετωπίσετε στο μέλλον.  



 

 

  

 
 

 
 
 

ΑΥΤΟ-ΗΓΕΣΊΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΕΡΓΑΣΊΑ 
 
 

 
Το προσωπικό branding γίνεται όλο και πιο σημαντικό, ιδίως στην ολοένα και πιο 
ψηφιακή κοινωνία μας. Η προσωπική επωνυμία χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο και σας 
επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας ταυτότητα μέσω των ιστοριών που λέτε.  
 
Πώς το εφαρμόζετε αυτό στον πραγματικό κόσμο; Σκεφτείτε απλά πράγματα, όπως η 
χρήση τεχνικών αφήγησης όταν γράφετε ένα ειλικρινές και αυθεντικό "βιογραφικό" στο 
προφίλ σας στο LinkedIn, αντί να απαριθμείτε απλώς τα επιτεύγματα και τα προσόντα 
σας!  
 
Δεν έχει τόση σημασία αν έχετε να πείτε μια εντυπωσιακή ιστορία- αυτό που έχει 
σημασία είναι πώς την αφηγείστε. Η ανάπτυξη μιας προσωπικής επωνυμίας σημαίνει 
να συγκεντρώσετε τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και την προσωπικότητά σας και να 
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον συνδυασμό για να δημιουργήσετε μια ταυτότητα για τον 
εαυτό σας, είτε στην εταιρεία σας, είτε στην κοινότητά σας, είτε στον τομέα σας.   

 
 
 



 

 
 
 

 
Η τηλεργασία είναι ένα πολύ πιο ευέλικτο και λιγότερο άκαμπτο είδος εργασίας, 
δεδομένου ότι η υπηρεσία δεν παρέχεται επιτόπου. Εδώ και αρκετά χρόνια, ακούμε 
από τους ειδικούς ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς αλλαγής, που περικλείεται 
στη λεγόμενη "Επανάσταση της Πληροφορίας", "Ψηφιακή Επανάσταση" ή γενικότερα 
"Κοινωνία της Πληροφορίας", και ότι αυτή πρόκειται να τροποποιήσει τις σημερινές 
μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως ακριβώς έκανε η Βιομηχανική Επανάσταση τον 
18ο και 19ο αιώνα.  
 
Όχι μόνο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε τα εργασιακά μας καθήκοντα, 
αλλά θα αλλάξει και τη φύση της εργασίας μας και τον τόπο όπου θα εκτελούμε την 
εργασία μας. Στην πραγματικότητα, όλα δείχνουν ότι η "Κοινωνία της Πληροφορίας" 
θα αντιστρέψει τις τάσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης όσον αφορά τον τόπο 
εργασίας. 

 
Η εξ αποστάσεως εργασία είναι επίσης γνωστή ως "τηλεργασία ή εξ αποστάσεως 

εργασία". Η τηλεργασία μπορεί να έχει πολλά οφέλη για τους εργαζόμενους - λιγότερος 

χρόνος μετακίνησης προς την εργασία, καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, περισσότερος χρόνος με τους φίλους και την οικογένεια, καλύτερη 
παραγωγικότητα κ.λπ. Έχει επίσης τα πλεονεκτήματά της για τις εταιρείες, καθώς τις 
βοηθά να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τη φιλοξενία του προσωπικού στο χώρο 
εργασίας. Ταυτόχρονα, η εξ αποστάσεως εργασία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης 
σε περιθωριοποιημένα άτομα που συνήθως υφίστανται διακρίσεις κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ζουν με μακροχρόνια ασθένεια ή 
αναπηρία- επειδή δεν έχουν προβλήματα πρόσβασης στο χώρο εργασίας, όταν μπορούν 
να εργάζονται αποτελεσματικά από το σπίτι.  

 
 



 

ΚΎΡΙΟ ΣΏΜΑ / ΒΑΣΙΚΆ 
 

 
Η εξ αποστάσεως εργασία νοείται 

ως τρόπος εργασίας, κατά τον 
οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν τις 

εργασίες τους και παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους, εν όλω ή εν μέρει, 
από το σπίτι τους ή από άλλα μέρη 

διαφορετικά από τη φυσική έδρα 
της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την 

εκτέλεση των εργασιακών τους 
καθηκόντων. 

 
Η εξ αποστάσεως εργασία έχει 

απαιτήσει από τους ανθρώπους να 
αναπτύξουν διαφορετικούς τύπους 

δεξιοτήτων, καθώς οι εταιρείες 
χρειάζονται πιο ευέλικτους και 
προσαρμοστικούς συνεργάτες, 
ικανούς να ανταπεξέλθουν στις 

ταχείες αλλαγές της αγοράς. 
 

Εκτός από το υψηλό επίπεδο 
ψηφιακής επάρκειας για να 

μπορείτε να εκτελείτε τα 



 

εργασιακά σας καθήκοντα εξ 
αποστάσεως, είναι σημαντικό οι 
εργαζόμενοι να αναπτύσσουν 

επίσης δεξιότητες στους τομείς της 
αυτο-παρακίνησης, της αυτο-

οδήγησης και της επιμονής, ώστε 
να μπορούν να συνεχίσουν να είναι 

αποτελεσματικοί στην εργασία 
τους, ακόμη και όταν εργάζονται εξ 

αποστάσεως.  
 

Αν η τάση αυτή είναι σε άνοδο, αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

πλεονεκτήματά της είναι 
μεγαλύτερα για τις επιχειρήσεις και 
τους εργαζομένους που υιοθετούν 
ένα περιβάλλον απομακρυσμένης 
εργασίας. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

περιλαμβάνουν:  
 

-Μείωση του κόστους για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 

χωρίς μετακινήσεις 
-Οφέλη για το περιβάλλον 

-Ευελιξία των χρονοδιαγραμμάτων 
-Εξισορρόπηση οικογενειακής ζωής 
και επαγγελματικών υποχρεώσεων  
-Γενική ευημερία των εργαζομένων 



 

-Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 
απόδοση 

-Μείωση των απουσιών 
Σήμερα, υπάρχουν ορισμένες 
δεξιότητες και χαρακτηριστικά που 
πρέπει να διαθέτει κάθε 
εργαζόμενος εξ αποστάσεως 
προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους του και να αποδώσει καλά 
σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας εξ 
αποστάσεως:  
 
1. Καθιέρωση εργασιακής 
ρουτίνας: Ο τηλεργαζόμενος 
πρέπει να έχει την ικανότητα να 
δημιουργεί μια ρουτίνα για την 
ολοκλήρωση των καθημερινών 
καθηκόντων του. Ακόμη και αν 
δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε 
σε ένα γραφείο για να εργαστείτε, 
πρέπει να δημιουργήσετε 
συνήθειες όπως σε κάθε 
παραδοσιακή εργασία. Είναι 
καλύτερο να ξεκινάτε τη μέρα 
σας με την ίδια ρουτίνα που θα 
είχατε αν μετακινούνταν σε ένα 
γραφείο. Αυτό χρησιμεύει όχι 
μόνο για να έχετε μια καλύτερη 
δομή στην ημέρα σας, αλλά και 



 

για να κάνετε το υποσυνείδητό 
σας να καταλάβει ότι παρόλο 
που βρίσκεστε στο σπίτι, 
εργάζεστε.  
 

2. Ικανότητα σωστής διαχείρισης 
του χρόνου: Για να είστε σε 
θέση να το κάνετε αυτό, πρέπει 
να ξέρετε πώς να οργανώνετε και 
να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας 
με τον καλύτερο τρόπο, 
διαχωρίζοντας τον χρόνο που 
αφιερώνετε στις δραστηριότητες 
στο σπίτι από τις 
δραστηριότητες στην εργασία. 
Αποφύγετε τους τυπικούς 
περισπασμούς που έχουν οι 
απομακρυσμένοι εργαζόμενοι 
(Facebook; Όχι κατά τη διάρκεια 
των ωρών εργασίας! Πλύσιμο και 
σιδέρωμα των ρούχων σας; 
Μπορεί να περιμένει! ). 
Δημιουργήστε μια σειρά 
προτεραιότητας στις 
καθημερινές σας εργασίες, 
αναθέτοντας συγκεκριμένο χρόνο 
σε καθεμία από αυτές και κάντε 
ό,τι είναι απαραίτητο για να τις 
ολοκληρώσετε στο χρόνο που 



 

έχετε διαθέσει για να τις κάνετε, 
χωρίς να σας εμποδίζουν 
καθημερινές ενέργειες. 
 

3. Να έχετε πειθαρχία: ...και αν δεν 
την έχετε, αναπτύξτε την. Χωρίς 
πειθαρχία, δεν θα 
ολοκληρώνουμε τις εργασίες που 
μας ανατίθενται και η εργασιακή 
μας απόδοση θα υστερεί 
σημαντικά. Μπορούμε να πούμε 
ότι το να είσαι πειθαρχημένος 
είναι μια μορφή τέχνης και, όπως 
κάθε μορφή τέχνης, μπορεί να 
μαθευτεί και να αναπτυχθεί. 
Μόνο με το να είμαστε 
πειθαρχημένοι θα μπορέσουμε 
να δημιουργήσουμε συνήθειες 
που με τη σειρά τους θα 
δημιουργήσουν τις ρουτίνες που 
θα μας επιτρέψουν να 
επιτύχουμε την επιθυμητή 
παραγωγικότητα που περιμένει 
η εταιρεία από εμάς. 
 



 

4. Έλεγχος της ανάγκης για 
αλληλεπίδραση με τους 
συναδέλφους: Ίσως η απουσία 
αυτής της δεξιότητας να είναι η 
αχίλλειος πτέρνα πολλών 
απομακρυσμένων εργαζομένων 
ή ανθρώπων που θέλουν να 
είναι. Όταν εργάζεστε από το 
σπίτι, η μόνη αλληλεπίδραση 
που θα έχετε με τους διευθυντές 
σας, τους συναδέλφους σας, τους 
πελάτες κ.λπ. θα είναι εικονική. 
Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται 
πραγματική ή φυσική επαφή 
στην καθημερινή τους εργασιακή 
ζωή και αν είστε ένας από αυτούς 
τους ανθρώπους, θα είναι πολύ 
πιο δύσκολο να εργάζεστε από 
το σπίτι. Για αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόσουμε μικρά κόλπα 
όπως: ένα 5λεπτο τηλεφώνημα 
σε έναν φίλο ή συγγενή κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων 
εργασίας, να πάμε μια μικρή 
βόλτα, να ανοίξουμε την 
τηλεόραση με talk-shows κ.λπ. 

 
5. Κυριαρχία του χώρου όπου 
εργάζεστε: Όταν εργάζεστε από 



 

το σπίτι, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να πρέπει να 
μοιράζεστε το χώρο εργασίας σας 
με άλλα άτομα. Συνήθως, οι 
άνθρωποι αυτοί δεν σας βλέπουν 
ως εργαζόμενο, αλλά ως κάποιον 
που απλώς περνάει πολλές ώρες 
μπροστά στον υπολογιστή και, 
ως εκ τούτου, η τάση τους θα 
είναι να σας διακόπτουν (αν και 
μερικές φορές ασυνείδητα). Θα 
σας κάνουν ερωτήσεις σχετικά με 
την καθημερινή σας ζωή (το 
μηχάνημα χάλασε, ο ταχυδρόμος 
άφησε μερικά γράμματα, ο 
λογαριασμός πρέπει να 
πληρωθεί, τι θα φάτε για δείπνο 
κ.λπ. ) και για το λόγο αυτό, 
πρέπει να είστε σε θέση να 
κυριαρχείτε στο χώρο όπου θα 
εργαστείτε, ώστε να επιβάλλετε 
τους κανόνες σας και να τους 



 

κάνετε να σέβονται τα όρια που 
θέτετε όταν εργάζεστε.  

 
Η εξ αποστάσεως εργασία είναι ένας τρόπος εργασίας που δημιουργεί μια διαφορετική δυναμική 
στις ομάδες εργασίας και στις διαπροσωπικές σχέσεις- παράγει νέες μορφές επικοινωνίας, 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες και αναδιαμορφώνει θέσεις εργασίας που ήταν ξεπερασμένες.  
 
Αυτό το είδος εργασίας έχει πολλά πλεονεκτήματα και όλο και περισσότερες εταιρείες σε ένα ευρύ 
φάσμα διαφορετικών βιομηχανιών ή τομέων επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να εργάζονται εξ 
αποστάσεως. 
 
Σε ένα πλαίσιο συνεχών παγκόσμιων αλλαγών, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να φαίνονται 
ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι, να έχουν κίνητρα και να δεσμεύονται, έτσι ώστε όταν 
παρουσιάζονται αλλαγές στον τρόπο εργασίας, να είμαστε εκεί για να τις εκμεταλλευτούμε. Η 
σύγχρονη αγορά εργασίας αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς, και για πολλούς από εμάς, η εξ 
αποστάσεως εργασία θα είναι μια μέρα πραγματικότητα - γι' αυτό είναι σημαντικό να αφιερώσουμε 
τώρα χρόνο για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που θα χρειαστούμε για να 
πετύχουμε σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας.  
 
Επιπλέον, οι ηγέτες και οι διευθυντές των οργανισμών και των εταιρειών που είναι 
προσανατολισμένοι στο μέλλον θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
διαχειρίζονται τους υπαλλήλους, τους πελάτες και το φόρτο εργασίας τους σε ένα περιβάλλον 
εργασίας εξ αποστάσεως.  
 
Έρχονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, αλλά έχουμε τώρα χρόνο να προετοιμαστούμε 
για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές μετωπικά.  
 
Η εξ αποστάσεως εργασία ή η τηλεργασία είναι ένας τρόπος εργασίας που βελτιώνει την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, χωρίς να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της 
ζωής στην εργασία ή στα αποτελέσματα της εταιρείας και συνεπώς αποτελεί μια εμπειρία με θετικά 
αποτελέσματα.  
 
Οι δυνατότητες εξ αποστάσεως εργασίας μπορούν, επομένως, να αποτελέσουν κίνητρο για τους 
εργαζόμενους που θέλουν να υιοθετήσουν αυτό το καθεστώς εργασίας για να επιτύχουν καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να περιορίσουν το άγχος που βιώνουν 
στην καθημερινή τους ζωή λόγω της εργασίας.  

 
 

 



 

 

 

 
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΘΈΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ  
 
 
 
 

Έρευνα του LinkedIn διαπίστωσε ότι πάνω από ένας στους τέσσερις εργαζόμενους 

παραιτείται από το νέο του ρόλο εντός των πρώτων 90 ημερών.
1
 Οι εργαζόμενοι 

εγκαταλείπουν τους οργανισμούς για πληθώρα λόγων. Οι χαμηλές αμοιβές, η αίσθηση ότι 
δεν εκτιμάται, τα λάθη πρόσληψης, οι προσοδοφόρες προσφορές από ανταγωνιστές ή μια 
σειρά από προσωπικά ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν στην παραίτηση ενός 
εργαζομένου. Αν και αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι αρκετά δελεαστικοί για να παραιτηθεί 
κάποιος από την τρέχουσα θέση εργασίας του, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η εγκατάλειψη της θέσης εργασίας και ο υψηλός κύκλος 
εργασιών δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα του εργαζομένου στους δυνητικούς εργοδότες, 
αλλά επηρεάζει και τον οργανισμό από τον οποίο φεύγει ο εργαζόμενος. Για τον λόγο αυτό 
οι περισσότερες εταιρείες υιοθετούν μέτρα για τη διατήρηση των εργαζομένων τους και 
για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το σκεφτούν προσεκτικά πριν 
εγκαταλείψουν μια θέση εργασίας. 
 
Διατήρηση εργαζομένων σημαίνει χάραξη στρατηγικής για να διασφαλιστεί ότι οι 
εργαζόμενοι δεν εγκαταλείπουν τον οργανισμό. Οι περισσότερες πολιτικές διατήρησης 
εργαζομένων αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών των εργαζομένων 

για την ενίσχυση της εργασιακής τους ικανοποίησης.
2

   Δεν είναι σαφές, ωστόσο, κατά 

πόσον οι τεχνικές αυτές ωφελούν καθόλου τους οργανισμούς. Οι οργανισμοί επηρεάζονται 
εξίσου ποικιλοτρόπως, γι' αυτό και η σύγχυση: αξίζει πραγματικά η διατήρηση των 
εργαζομένων;  
 
Σε αυτό το εγχειρίδιο, θα παραβλέψουμε εν συντομία τα διάφορα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της διατήρησης των εργαζομένων. Η κατανόηση των λόγων για τους 
οποίους οι εταιρείες θα ήθελαν να σας διατηρήσουν ή να σας απολύσουν για τη θέση 
εργασίας θα σας βοηθούσε να διαπραγματευτείτε για καλύτερες συνθήκες εργασίας ή να 
σας ενημερώσει για το τι πρέπει να αλλάξετε προκειμένου να διατηρηθείτε.  

 
 
 
 
 

 
1 Klumpp, S. & Platt, G. (2019). Πώς να μεγιστοποιήσετε τα ποσοστά διατήρησης των εργαζομένων στην 
εποχή του job-hopping. The European Business Review. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.europeanbusinessreview.com/how-to-maximize-employee-retention-rates-in-
the-job-hopping-age/ 
2 Διατήρηση εργαζομένων. (2020). WebFinance, Inc. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.businessdictionary.com/definition/employee-retention.html 



 

 

 
 
 
 
 
 
Πλεονεκτήματα της διατήρησης εργαζομένων 

 
1. Μειωμένο κόστος και οφέλη 

 
Υπάρχει ένα απίστευτα υψηλό κόστος που συνδέεται 
με κάθε εργαζόμενο μιας εταιρείας. Ένας υψηλός 
κύκλος εργασιών θα αύξανε σημαντικά το κόστος μιας 
εταιρείας λόγω αποζημιώσεων ή άλλων πακέτων 
εξόδου, προσλήψεων και απόκτησης ταλέντων, ωρών 
που δαπανώνται για την ανάλυση βιογραφικών και 
συνεντεύξεων, ωρών που δαπανώνται για την ένταξη 
και την εκπαίδευση, απώλειας παραγωγικότητας, 
συχνότερων λαθών και απώλειας εσόδων ως 
αποτέλεσμα υποβαθμισμένης εμπειρίας πελατών.3  Η 
εκπαίδευση των νέων εργαζομένων, η αναδημιουργία 
γραμμών επικοινωνίας κ.λπ. είναι δαπανηρές και 
χρονοβόρες- αυτές που ο οργανισμός αρκετά συχνά δεν 
μπορεί να αντέξει οικονομικά.4  Επομένως, είναι προς 
το οικονομικό συμφέρον της επιχείρησης να διατηρεί 
τους εργαζομένους όσο το δυνατόν περισσότερο και να 
επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά καιρούς 
με το εργατικό δυναμικό στο εσωτερικό της. 

 
2. Έμπειρο εργατικό δυναμικό 

 

 
3 Ramirez, D. (2020). 7 τρόποι με τους οποίους η διατήρηση των εργαζομένων ωφελεί την εταιρεία σας. 
ForUsAll 401k Blog. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.forusall.com/401k-blog/employee-
retention-benefits/ 
4 Ibid. 



 

 

Μια ομάδα γεμάτη έμπειρους, καλά εκπαιδευμένους 
υπαλλήλους είναι αποτελεσματική στην καλή 
αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας. Οι οργανισμοί με 
συχνά μεταβαλλόμενο προσωπικό θα αντιμετωπίζουν 
πάντα προβλήματα καθώς προσπαθούν να 
ολοκληρώσουν περίπλοκα έργα και αγωνίζονται να 
επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους.  Τα χρόνια 
συνεργασίας δημιουργούν υψηλά επίπεδα συνεργασίας 
του προσωπικού και ατομικής επάρκειας. Υπό αυτή 
την έννοια, οι εργαζόμενοι που παραμένουν 
περισσότερο καιρό στον οργανισμό τείνουν να είναι πιο 
παραγωγικοί.5  Ως εκ τούτου, η ικανότητα διατήρησης 
των κορυφαίων επιδόσεων αυξάνει την απόδοση των 
επιχειρήσεων. 

 
 

3. Υγιής οργανωτική κουλτούρα 
 

Όταν οι εργαζόμενοι παραμένουν στον οργανισμό για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με μικρή διακύμανση, 
οι πιθανότητες να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια 
παράδοση υγιούς εργασιακής κουλτούρας είναι πολύ 
μεγαλύτερες. Ένα εργατικό δυναμικό με άριστη 
εργασιακή ηθική και προσέγγιση μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα εμπόδια πολύ πιο αποτελεσματικά. 
Μια ασφαλής ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας μπορεί 
επίσης να προάγει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία 
και να δημιουργήσει βρόχους ανατροφοδότησης που 
προάγουν τον οργανισμό. Η οικοδόμηση μιας ισχυρής 
οργανωτικής κουλτούρας θα πρέπει επομένως να 
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη διοίκηση - 

 
5 Barshikar, N. (2016). Συμβουλές εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματική στρατηγική διατήρησης 
εργαζομένων. Entrepreneur India. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.entrepreneur.com/article/270114 



 

 

και δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη διατήρηση των 
εργαζομένων.6   

 
4. Πίστη και ανώτερο προσωπικό 

 
Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να είναι 
μακροπρόθεσμα επιτυχημένος χωρίς υπεύθυνους και 
πιστούς υπαλλήλους που μπορούν να προσφέρουν στο 
εργατικό δυναμικό τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα 
που απαιτείται. 7   Συνδεδεμένοι στενά με το 
προηγούμενο σημείο, οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρουν 
την εμπειρία και τις γνώσεις σχετικά με τις καθημερινές 
λειτουργίες, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για 
την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων. Εάν αυτοί 
οι άνθρωποι εγκαταλείψουν τον οργανισμό, η απουσία 
τους μπορεί να διαταράξει άμεσα τις λειτουργίες και να 
δημιουργήσει αταξία στο σύστημα επηρεάζοντας τη 
ροή εργασιών. Στην πραγματικότητα, όταν ένας τέτοιος 
εργαζόμενος εγκαταλείπει τον οργανισμό, πιθανά 
εταιρικά μυστικά και τεχνογνωσία εγκαταλείπουν 
επίσης τον οργανισμό- διευρύνοντας έτσι περαιτέρω το 
κόστος που συνδέεται με την απώλεια ενός 
εργαζομένου. Η αποφυγή αιφνίδιων απουσιών και 
απώλειας βασικών υπαλλήλων θα πρέπει, επομένως, 
να αποτελεί ύψιστο μέλημα. 

 
5. Αποφυγή υπερβολικής επιβάρυνσης 

 
Με την ξαφνική απώλεια ενός εργαζομένου, οι 
εναπομείναντες εργαζόμενοι πρέπει να αναλάβουν 
πρόσθετα βάρη για να συνεχίσουν την καθημερινή 
λειτουργία μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος 

 
6 Kelly, D. (2018). Πλεονεκτήματα της διατήρησης των εργαζομένων. Corporate Rewards Ltd. Διαθέσιμο 
στη διεύθυνση: https://www.crworldwide.com/news-ideas/employee-recognition/advantages-of-
employee-retention/ 
7 Ibid. 



 

 

αντικαταστάτης. Αρκετά συχνά, χρειάζονται έως και 1-2 
χρόνια για να λειτουργήσει ο αντικαταστάτης 
εργαζόμενος σε παρόμοιο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας με τον προκάτοχό του. 8  
Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι συνήθως εργάζονται ήδη 
στο μέγιστο επίπεδο των δυνατοτήτων τους, η απώλεια 
ενός εργαζομένου μπορεί να οδηγήσει άμεσα στην 
υπερφόρτωση του προσωπικού 

 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όπως 
η συρρίκνωση της ποιότητας της εργασίας και του 
προσωπικού ελεύθερου χρόνου, η αύξηση του 
εργασιακού άγχους και πιθανά προσωπικά 
προβλήματα και προβλήματα υγείας που μπορεί να 
προκύψουν από την υπερφόρτωση. Σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον που έχει ήδη φτάσει στα όριά του, η 
απώλεια ενός εργαζομένου θα μπορούσε εύκολα να 
οδηγήσει σε άλλες παραιτήσεις στο εγγύς μέλλον, 
καθώς οι καταπονημένοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να 
ακολουθήσουν τους ρυθμούς της εργασίας. 

 
Μειονεκτήματα της διατήρησης εργαζομένων 

 
1. Διατήρηση των μη αποδοτικών υπαλλήλων 

 
Χωρίς έναν καλά εδραιωμένο μηχανισμό επιλογής, οι 
εργαζόμενοι που δεν αποδίδουν ή δεν αποδίδουν 
επαρκώς μπορούν εύκολα να παραμείνουν στην 
εταιρεία για σημαντικά χρονικά διαστήματα και να 
εκμεταλλεύονται τις προσπάθειες των άλλων χωρίς να 
συμβάλλουν επαρκώς στην επίτευξη των κοινών 
στόχων. Με την απομάκρυνση αυτών των ατόμων, το 

 
8 Ramirez, D. (2020). 7 τρόποι με τους οποίους η διατήρηση των εργαζομένων ωφελεί την εταιρεία σας. 
ForUsAll 401k Blog. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.forusall.com/401k-blog/employee-
retention-benefits/ 



 

 

συνολικό ηθικό της εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί 
σημαντικά με θετικό τρόπο, καθώς τα υπόλοιπα μέλη 
δεν θα αισθάνονται πλέον ότι οι προσπάθειές τους 
καταχράζονται από τους μη αποδοτικούς 
εργαζόμενους.9  Επιπλέον, η απομάκρυνση αυτών των 
υπαλλήλων δημιουργεί δυνατότητες για τα άτομα με 
καλές επιδόσεις να ανέβουν στην οργανωτική ιεραρχία. 
Η μη παραμονή των εργαζομένων με χαμηλές 
επιδόσεις είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας για τη 
διατήρηση άριστου ηθικού και κινήτρων στο εργατικό 
δυναμικό ενός οργανισμού, ενώ η παραμονή των 
εργαζομένων με χαμηλές επιδόσεις πλήττει σημαντικά 
την εταιρεία τόσο οικονομικά όσο και με άλλους 
τρόπους. Όταν οι μη αποδοτικοί εργαζόμενοι 
καθορίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα, πρέπει να 
αφιερωθούν πολύτιμοι πόροι για την επίβλεψη και τη 
διόρθωση των λαθών.10 

 
2. Μειωμένη διακύμανση των ιδεών  

 
Οι νέοι άνθρωποι φέρνουν νέες ιδέες και φρέσκια, 
πολύτιμη εμπειρία εκτός του οργανισμού. Η άφιξη 
αυτών των ανθρώπων μπορεί να ανανεώσει και να 
βελτιώσει τις παλιές πρακτικές, να αυξήσει τη 
δημιουργικότητα και να προσφέρει στο υπάρχον 
εργατικό δυναμικό νέες προκλήσεις. Μπορούν επίσης 
να δημιουργήσουν έναν υγιή εσωτερικό ανταγωνισμό 
που μακροπρόθεσμα ωφελεί την εταιρεία. Οι 
διατηρούμενοι εργαζόμενοι τείνουν να καθιερώσουν 
ρουτίνες εργασίας και είναι πιθανό να μην επιθυμούν 
να παρεκκλίνουν από αυτές, ακόμη και αν αυτό θα ήταν 
επωφελές για την εταιρεία. Η άφιξη νέων εργαζομένων 

 
9 Hess, S. (2020). 3 πράγματα που συμβαίνουν όταν παραμένουν οι κακοί εκτελεστές. FurstPerson. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.furstperson.com/blog/the-dark-side-of-employee-
retention-what-happens-when-poor-performers-stay 
10 Ibid. 



 

 

μπορεί να μειώσει την πιθανότητα συντήρησης αυτών 
των αναποτελεσματικών μεθόδων συνεργασίας και να 
μειώσει τον ομαδισμό, παρέχοντας νέες ιδέες και ιδέες. 

 
3. Αναποτελεσματικότητα 

 
Η διατήρηση τείνει να κάνει την αίσθηση αυτοεκτίμησης 
των εργαζομένων να αυξάνεται περισσότερο από ό,τι 
είναι στην πραγματικότητα. Εν ολίγοις, απαιτούν 
περισσότερα από αυτά που αξίζουν με βάση την 
εργασία που κάνουν: αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο 
περιθώριο αναποτελεσματικότητας. 11   Η μειωμένη 
εστίαση στη διατήρηση των εργαζομένων δημιουργεί 
μια αίσθηση ανταγωνισμού για τη θέση εργασίας. Για 
να μεγιστοποιηθεί η οργανωτική αποτελεσματικότητα, 
οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι πρέπει να 
εργάζονται εξίσου σκληρά κάθε μέρα για να 
διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και να εξελιχθούν 
στις τάξεις της εταιρείας.12 

 
4. Κακό εργασιακό περιβάλλον 

 
Η διατήρηση εργαζομένων που δημιουργούν ένα τοξικό, 
αρνητικό εργασιακό περιβάλλον είναι ένα κολοσσιαίο 
λάθος της διοίκησης. Ο εντοπισμός και η απομάκρυνση 
αυτών των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικοδόμηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος 
όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, ότι 
είναι ασφαλείς και ότι επικεντρώνονται στα καθήκοντά 
τους. Η μειωμένη διατήρηση των εργαζομένων μπορεί 

 
11 Reddy, C. (2016). Τι είναι η διατήρηση των εργαζομένων; Οφέλη και μειονεκτήματα. Wisestep. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-employee-
retention/ 
12 Barshikar, N. (2016). Συμβουλές εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματική στρατηγική διατήρησης 
εργαζομένων. Entrepreneur India. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.entrepreneur.com/article/270114 



 

 

έτσι να έχει σημαντική θετική επίδραση στην 
οργανωτική ευημερία.13 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Σε γενικές γραμμές, η διατήρηση των εργαζομένων έχει 
περισσότερα πλεονεκτήματα για έναν οργανισμό από 
ό,τι μειονεκτήματα. Από τις οικονομικές πτυχές έως την 
εργασιακή κουλτούρα, η διατήρηση εργαζομένων με 
καλές επιδόσεις έχει τεράστια οφέλη για την εταιρεία. Με 
τη διατήρηση των εργαζομένων, η διοίκηση διατηρεί τη 
ροή εργασίας και διασφαλίζει ότι η πολύτιμη εμπειρία και 
τεχνογνωσία δεν φεύγουν από τον οργανισμό. Ωστόσο, η 
πρόληψη του ομαδισμού, ο εντοπισμός των ατόμων που 
δεν αποδίδουν επαρκώς και εκείνων που δημιουργούν 
ανθυγιεινά εργασιακά περιβάλλοντα μπορεί να έχει 
σοβαρά καταστροφικές συνέπειες στο εργασιακό ηθικό 
και την αποδοτικότητα. Μια επιχείρηση πρέπει, 
επομένως, να εξισορροπεί προσεκτικά την επιβράβευση 
και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού με υψηλά 
πρότυπα και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου, οι 
οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους διευθυντές να 
εντοπίσουν τα προβληματικά μέλη εντός του οργανισμού. 
Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι εργαζόμενοι να 

 
13 Pratt, C. (2005). Βρίσκεστε σε αρνητικό εργασιακό περιβάλλον; 5 συμβουλές για να το αλλάξετε. C. Pratt. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.life-with-confidence.com/negative-work-
environment.html 
 
 
 
 
 
 
 



 

κατανοούν αυτές τις επιπτώσεις και να λένε τη γνώμη 
τους για τα προβλήματα που ανακύπτουν εντός του 
οργανισμού, έτσι ώστε τα προβλήματα να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν και ένα κατά τα άλλα πολύτιμο μέλος 
να μην καταλήξει να εγκαταλείψει τον οργανισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ  
 
 
 
 

Η εργασία μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από απλή εργασία- μπορεί να είναι 
κάτι που οι άνθρωποι απολαμβάνουν. Η δέσμευση εμφανίζεται όταν οι 
εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην εργασία τους και στην εταιρεία 
τους, ωστόσο σχεδόν το 90% των ανθρώπων παγκοσμίως δεν είναι 
αφοσιωμένοι στην εργασία τους.14 Πηγαίνουν στη δουλειά τους απλώς για να 
κερδίσουν τα προς το ζην, αλλά επιστρέφουν στο σπίτι τους χωρίς την αίσθηση 
της ολοκλήρωσης. Αυτό το χαμηλό επίπεδο δέσμευσης συμβάλλει στη 
μειωμένη εργασιακή απόδοση και ευημερία των εργαζομένων.15 Η δέσμευση, 
αντίθετα, επιτρέπει στους εργαζόμενους να βιώνουν την αίσθηση του σκοπού 
και της ψυχολογικής ασφάλειας. Επίσης, απολαμβάνουν περισσότερο τη 
δουλειά τους, αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι με τον οργανισμό τους, 
έχουν καλές κοινωνικές σχέσεις στην εργασία τους και αισθάνονται συνολικά 
καλύτερα. Δυστυχώς, ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να μην 
καταβάλλουν προσπάθειες για τη δέσμευση των εργαζομένων τους.  
 
Αντί να περιμένετε από τους εργοδότες να δεσμεύσουν τους υπαλλήλους τους, 
το παρόν εγχειρίδιο θα σας παρέχει ορισμένες συμβουλές και τεχνικές για το 
πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να δεσμεύσουν τους εαυτούς τους, προκειμένου 
να αποκομίσουν τα οφέλη μιας ευτυχισμένης εργασιακής ζωής.  
 
 

 
1. Μιλήστε και ζητήστε αυτό που χρειάζεστε 

 
Κανείς δεν θα ξέρει τι χρειάζεστε ή 
τι θέλετε, αν δεν μιλήσετε και δεν 
το ζητήσετε. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι ανεκπλήρωτες και 
ανομολόγητες προσδοκίες 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 

 
14      Daum, K. (2018). Θέλω να είμαι ένας δεσμευμένος εργαζόμενος. Αλλά πώς θα φτάσω εκεί;. Mansueto Ventures. Διαθέσιμο 
στη διεύθυνση:  
https://www.inc.com/kevin-daum/i-want-to-be-an-engaged-employee-but-how-do-i-get-there.html  
15      Knight, C., Patterson, M. & Dawson, J. (2016). "Οικοδόμηση της εργασιακής δέσμευσης: Μια συστηματική ανασκόπηση 
και μετα-ανάλυση που διερευνά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εργασιακής δέσμευσης". Journal of 
Organizational Behavior, 38. 



 

 

στην αποδέσμευση των 
εργαζομένων. 16  Δεδομένου ότι η 
γνώση του τι αναμένεται από εσάς 
και η ύπαρξη των απαραίτητων 
υλικών και εξοπλισμού 
απαιτούνται για να αισθάνεστε 
δεσμευμένοι, θα πρέπει να 
φροντίσετε να ζητήσετε από τους 
προϊσταμένους σας να σας 
παρέχουν αυτές τις πληροφορίες ή 
τους πόρους, προκειμένου να 
αποδώσετε τα μέγιστα. 

 
2. Επαναξιολογήστε το φόρτο εργασίας σας και 
συζητήστε τις ανησυχίες σας με τη διοίκηση. 

 
Υπάρχουν φορές που οι εργοδότες 
αναθέτουν στους εργαζομένους πάρα 
πολλά καθήκοντα σε σημείο που οι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να 
εξαντληθούν και να αποσυνδεθούν. Για 
να αποφύγετε τη σωματική και 
συναισθηματική εξάντληση από το 
υπερβολικό άγχος, θα πρέπει να επανεκτιμήσετε τον 
φόρτο εργασίας σας και να συζητήσετε με τον 
προϊστάμενό σας για την εκ νέου ανάθεση κάποιων από 
τις αρμοδιότητές σας σε κάποιον άλλον. 

 
3. Άσκηση αυτονομίας και αυτοδιάθεσης 
 
Ένα βασικό στοιχείο που παρακινεί εγγενώς τους 
εργαζόμενους είναι η αυτονομία - η δυνατότητα να 

 
16       Tara Powers. (2015). Ερωτηματολόγιο δέσμευσης εργαζομένων: Είστε αφοσιωμένοι ή μη αφοσιωμένοι στην εργασία σας; 
Powers Resource  
Κέντρο. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://powersresourcecenter.com/employee-engagement-questionnaire-are-you-
engaged-or-disengaged-at-work/ 



 

 

κατευθύνει κανείς τη ζωή του.17 Προκειμένου να δώσει 
στον εαυτό του κάποιο έλεγχο πάνω στην εργασία του, 
ο εργαζόμενος θα πρέπει να προβληματιστεί και να 
επανασχεδιάσει τη δουλειά του με τρόπο που να του 
ταιριάζει καλύτερα. Αυτή η τεχνική της "διαμόρφωσης 
της εργασίας" θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη δέσμευση 
στην εργασία, καθώς οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν 
ενεργό ρόλο στον έλεγχο των καθηκόντων, των σχέσεων 
και των σκέψεών τους.18 Οι τρόποι για το πώς μπορεί 
να γίνει αυτό περιλαμβάνουν: την προσαρμογή των 
καθηκόντων ώστε να αξιοποιούνται τα δυνατά σημεία 
του ατόμου, την αφιέρωση ενέργειας για τη δημιουργία 
ουσιαστικών συνδέσεων στην εργασία και την 
αναδιάρθρωση των διαδικασιών σκέψης σε μια πιο 
θετική προοπτική.19 
 
 

a) Γνωρίστε τον εαυτό σας και προσαρμόστε τα 
καθήκοντα ώστε να αξιοποιήσετε τα δυνατά 
σας σημεία  

 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα δυνατά 
σας σημεία, προκειμένου να τα εντάξετε στο μεγάλο 
σχήμα των όσων έχουν σημασία για τον οργανισμό 
σας. Όταν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τα 
δυνατά σας σημεία για τους στόχους του οργανισμού, 
είναι πιο πιθανό να αισθάνεστε ικανοποιημένοι από 
τη θετική συμβολή σας. Αυτή η επίγνωση ότι αυτό 
που κάνετε έχει σημασία θα σας δώσει την αίσθηση 

 
17       Pink, D. (2009). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books  
18      Wrzesniewski, A., LoBuglio, N., Dutton, J. & Berg, J. (2013). "Η διαμόρφωση της εργασίας και 
η καλλιέργεια θετικού νοήματος και ταυτότητας  
in Work." Advances in Positive Organizational Psychology, 1. Emerald Group Publishing 
19  Lindsey, J. (2018). Πώς να είστε πιο αφοσιωμένοι στην εργασία σας. Greater Good Science Center 
at UC Berkeley. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_be_more_engaged_at_work 



 

 

του σκοπού που χρειάζεστε για να αποκτήσετε 
εσωτερικά κίνητρα. 

 
b)Χτίστε ουσιαστικές συνδέσεις στην εργασία 
 
Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 
προϊσταμένους και τους συναδέλφους σας παίζουν 
κρίσιμο ρόλο στο επίπεδο δέσμευσής σας.  
 
Η Gallup διαπιστώνει ότι το 70% 
των διακυμάνσεων στα επίπεδα 
δέσμευσης των εργαζομένων 
επηρεάζεται από τη διοίκηση που 
υπάρχει. 20  Η κακή διαχείριση 
μπορεί επομένως να 
αποσυντονίσει τους 
εργαζόμενους και να τους 
επηρεάσει να παραιτηθούν. 
Παρόλο που δεν μπορείτε να 
ελέγξετε το είδος της διοίκησης 
που υπάρχει, μπορείτε να βελτιώσετε τις σχέσεις σας 
με τους διευθυντές σας, επικοινωνώντας μαζί τους 
και ρωτώντας τους πώς τα καταφέρνουν. Όσο 
περισσότερη θετική προσοχή τραβάτε στον εαυτό 
σας, τόσο περισσότερη αναγνώριση θα λαμβάνετε 
από αυτούς.21 Η εύρεση ενός μέντορα θα σας κάνει 
επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο, καθώς οι 
μέντορες μπορούν να σας καθοδηγήσουν και να σας 
βοηθήσουν να κάνετε ερωτήσεις, να εντοπίσετε τι 
χρειάζεστε και να σας δώσουν ανατροφοδότηση. 

 
20      Royal, K. (2019). Τι κάνουν διαφορετικά οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι. Gallup. Διαθέσιμο στη 
διεύθυνση: https://www.gallup.com/workplace/266822/engaged-employees-differently.aspx  
21       Daum, K. (2018). Θέλω να είμαι ένας δεσμευμένος εργαζόμενος. Αλλά πώς θα φτάσω εκεί;. 
Mansueto Ventures. Διαθέσιμο  
στη διεύθυνση: https://www.inc.com/kevin-daum/i-want-to-be-an-engaged-employee-but-
how-do-i-get-there.html 



 

 

 
Όχι μόνο θα πρέπει να συνδεθείτε με τους 
προϊσταμένους σας, αλλά θα πρέπει επίσης να 
δημιουργήσετε φιλίες με τους συναδέλφους σας για 
να κάνετε την εργασιακή σας ζωή πιο ευχάριστη. Δεν 
είναι χάσιμο χρόνου να κάνετε ένα διάλειμμα, να 
επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, να γελάτε 
και να προγραμματίζετε μαζί τους δραστηριότητες 
εκτός εργασίας. Στην πραγματικότητα, το να 
αισθάνεστε θετικά συναισθήματα στη δουλειά θα σας 
κάνει πιο δημιουργικούς και ανθεκτικούς στις 
προκλήσεις του εργασιακού χώρου.22 

 
c) Σκεφτείτε θετικά 
 

Δεν αρκεί όμως να έχετε θετικά 
συναισθήματα, καθώς η δέσμευση 
ξεκινά από εσάς και από τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνεστε κάθε 
πτυχή της εργασίας. Για να 
αισθάνεστε θετικά, θα πρέπει να 
σκέφτεστε θετικά. Θα πρέπει να 
αντιλαμβάνεστε την περιγραφή της 
εργασίας σας ως συμβολή σε έναν 
ευρύτερο σκοπό. Για παράδειγμα, 
αν ψήνετε τούρτες, μην σκέφτεστε 

ότι απλώς πουλάτε τούρτες. Σκεφτείτε ότι τα κέικ 
σας θα δώσουν χαρά σε κάποιον που θέλει μια γλυκιά 
απόλαυση μετά από μια κουραστική μέρα. Εκτός 
από την ανάπτυξη της αίσθησης του σκοπού σας, θα 
πρέπει επίσης να βλέπετε τις προκλήσεις ως 
ευκαιρίες μάθησης, επειδή η προσέγγιση των 

 
22  Lindsey, J. (2018). Πώς να είστε πιο αφοσιωμένοι στην εργασία σας. Greater Good Science Center 
at UC Berkeley. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_be_more_engaged_at_work 



 

καθηκόντων με περιέργεια -και όχι με υποχρέωση ή 
φόβο- θα σας κάνει να αισθάνεστε πιο 
ικανοποιημένοι για τα μελλοντικά σας επιτεύγματα. 

 
4. Γιορτάστε τα επιτεύγματα και την πρόοδό σας 
 
Το γεγονός ότι οι ηγέτες σας μπορεί να μην 
επιβραβεύουν ή να μην αναγνωρίζουν τα επιτεύγματά 
σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γιορτάζετε την 
επιτυχία σας. Ο εορτασμός της προόδου σας σας 
υπενθυμίζει τη θετική συμβολή που κάνετε- με αυτόν 
τον τρόπο σας κάνει πιο αφοσιωμένους στο να 
προσπαθείτε για περισσότερη πρόοδο. 

 
5. Αναλάβετε νέα, απαιτητικά καθήκοντα 
 
Εάν αισθάνεστε ότι βαριέστε τα τρέχοντα καθήκοντά 
σας, τότε ζητήστε πιο απαιτητικά καθήκοντα. Μπορείτε 
να αναλάβετε νέους πελάτες ή νέα έργα, ή μπορείτε 
ακόμη και να προσεγγίσετε τα καθήκοντά σας με νέο 
τρόπο. Η ανάληψη νέων καθηκόντων και η συνεργασία 
με διαφορετικές ομάδες μπορεί να σας βοηθήσει να 
νιώσετε πιο συνδεδεμένοι και εμπλεκόμενοι μέσα στον 
οργανισμό- συνεπώς, να αυξήσετε το επίπεδο 
δέσμευσης. 

 
6. Ζητήστε τακτικά ανατροφοδότηση 
 



 

 

Η γνώση της απόδοσής σας είναι απαραίτητη για να 
έχετε μια αίσθηση κατεύθυνσης. Η εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή 
ανάπτυξη των εργαζομένων, καθώς αποσαφηνίζει τις 
προσδοκίες, τους βοηθά να μαθαίνουν από τα λάθη 
τους και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους.23 Θα πρέπει, 
επομένως, να ζητάτε τακτικά ανατροφοδότηση για να 
αποκτήσετε υποστήριξη και αυτοπεποίθηση σχετικά 
με το πώς τα πάτε στην εργασία σας. 

 
7. Reflect 
 
Αν αφιερώσετε χρόνο για να 
αναλογιστείτε και να 
εκτιμήσετε όσα έχετε 
επιτύχει στη δουλειά σας, θα 
σας βοηθήσει να 
συνειδητοποιήσετε 
καλύτερα την πρόοδο και 
την ανάπτυξη που έχετε 
επιτύχει στη θέση σας. Αυτή 
η αίσθηση των επιτευγμάτων θα σας βοηθήσει να 
τονώσετε το κίνητρο να συνεχίσετε να προοδεύετε στον 
εργασιακό σας χώρο. 

 

 
 

 
23       HR Central. (2018). Η σημασία της ανατροφοδότησης στον εργασιακό χώρο. Available at: 
https://hrcentral.com.au/blog/feedback/#:~:text=Feedback%20that%20is%20constructive%
20is,their%20mistakes%20and%20builds%20confidence.&text=Constructive%20feedback%
20is%20one%20of,can%20provide%20to%20the%20their%20emplo 
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   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να περιμένουν από τους εργοδότες να υιοθετήσουν μέτρα 
για τη δέσμευσή τους. Μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία για τη δέσμευσή 
τους. Όταν οι εργαζόμενοι μιλούν και ζητούν αυτά που χρειάζονται και θέλουν, είναι ένα 
βήμα πιο κοντά στο να αποκτήσουν τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας που απαιτούνται 
για να δεσμευτούν οι ίδιοι. Ωστόσο, η αύξηση της δέσμευσης δεν θα απαιτήσει μόνο από 
τους διευθυντές και τους ηγέτες να θεσπίσουν αλλαγές εκ μέρους των εργαζομένων. Οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να εισαγάγουν αλλαγές εκ των έσω: να αλλάξουν 
τον τρόπο σκέψης τους σε πιο θετικό, να γίνουν αυτοπροσδιοριζόμενοι και να είναι 
περήφανοι για τον εαυτό τους για τη συνεχή πρόοδό τους. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι 
αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εργασιακή τους ζωή δημιουργώντας 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΈΝΤΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉΣ ΕΥΗΜΕΡΊΑΣ   

 
 

Το Workplace Wellness ή Employee Wellness 
αναφέρεται σε διάφορες εγκαταστάσεις ή 
εκδηλώσεις που σχετίζονται με την υγεία των 
εργαζομένων και προσφέρονται από τους εργοδότες, 
όλα με έξοδα της εταιρείας. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των προγραμμάτων ευεξίας των 
εργαζομένων ανατίθεται συνήθως στο τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Ένα καλά εφαρμοσμένο 
πρόγραμμα ευεξίας μπορεί να έχει αρκετές θετικές 



 

 

επιπτώσεις στους εργαζόμενους και, ως εκ τούτου, 
να κάνει την εταιρεία πιο επιτυχημένη. Σε αυτό το 
εγχειρίδιο, θα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με 
τα διάφορα στοιχεία των προγραμμάτων ευεξίας 
των εργαζομένων που θεωρούνται επιτυχημένα. 
Επιπλέον, θα μάθετε πώς τα προγράμματα αυτά δεν 
επηρεάζουν μόνο άμεσα τους εργαζόμενους αλλά και 
πώς επηρεάζουν έμμεσα την εταιρεία. 24 

 
 
 
 
 
 
5 στοιχεία της ευεξίας στο χώρο εργασίας 

Η ευεξία στο 
χώρο εργασίας 
είναι ένα σχετικά 
νέο φαινόμενο 
στον τομέα των 

παροχών 
απασχόλησης. 

Πριν από 
περίπου 40 

χρόνια, οι εργαζόμενοι αναμενόταν να αφήνουν τα 
προσωπικά τους θέματα στο σπίτι και να 
επικεντρώνονται μόνο στη δουλειά τους κατά τη 

 
24 Smith, D. (2020). Πέντε στοιχεία ευεξίας στον χώρο εργασίας. Συνταξιοδοτηθείτε ευτυχισμένοι. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://retirehappy.ca/five-elements-workplace-wellness/  



 

διάρκεια της εργασίας τους. Μόλις πριν από λίγες 
δεκαετίες, ανακαλύφθηκε ότι η ενασχόληση με την 
ψυχική και συναισθηματική υγεία των εργαζομένων 
είναι επωφελής για τον εργοδότη, καθώς μειώνει τις 
δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύει την 
παραγωγικότητα και μειώνει τις απουσίες. Στην 
παρούσα ενότητα θα συζητηθούν πέντε στοιχεία της 
ευεξίας στον χώρο εργασίας. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να αποτελούν τη βάση για κάθε πρόγραμμα 
ευεξίας, ανεξάρτητα από την εικόνα της εταιρείας, το 
μέγεθός της ή τον αριθμό των εργαζομένων.  

 
 

8. Αγωγή υγείας 
 
Η Αγωγή Υγείας αποτελεί αναπόφευκτο σημείο όλων 
των προγραμμάτων ευεξίας των εργαζομένων. Η 
αγωγή υγείας μπορεί να είναι πολύ αποδοτική, καθώς 
οι πιο υγιείς εργαζόμενοι είναι πιο ευτυχισμένοι 
εργαζόμενοι- για να μην αναφέρουμε τις δαπάνες 
υγειονομικής περίθαλψης που θα εξοικονομηθούν. Οι 
εργοδότες δεν χρειάζεται να σκέφτονται να εισάγουν 
κάτι υπερβολικό. Ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με 
υγιεινές συμβουλές μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιλογή. 
Προγράμματα που ενθαρρύνουν την αλλαγή 
συμπεριφοράς στον τρόπο ζωής, όπως η πρόσκληση 



 

 

ενός διαιτολόγου που δίνει μια ομιλία στο γεύμα, 
μπορούν επίσης να έχουν θετικά αποτελέσματα.  
 
Παραδείγματα: ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό 
δελτίο με συμβουλές για την υγεία και τη φυσική 
κατάσταση, ένας διαιτολόγος που δίνει ομιλία στο 
γεύμα για την υγιεινή διατροφή.  

 
9. Υποστηρικτικό κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον 

 
Η ανοιχτή υποστήριξη της υγιεινής 
συμπεριφοράς από την εταιρεία θα 
ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να 
συμμετέχουν σε προγράμματα ευεξίας. 
Η διοργάνωση αθλητικών 
πρωταθλημάτων ή διαγωνισμών 
σχετικών με την υγεία μεταξύ 
τμημάτων, όπως μια εκδήλωση "κορίτσια εναντίον 
αγοριών", είναι μια καλή λύση. Αυτό ανεβάζει το πνεύμα 
απόδοσης για τους εργαζόμενους. 25 
 
Παραδείγματα: ένας αγώνας ποδοσφαίρου, μια 
ημέρα ομαδικής άθλησης, δωρεάν ή μειωμένη 
πρόσβαση στο γυμναστήριο, χαλάρωση ή γιόγκα 
στο μεσημεριανό διάλειμμα, δωρεάν φρούτα δύο 
φορές την ημέρα στο γραφείο, προσέλευση στη 
δουλειά με ποδήλατο (μπορεί να είναι 
διαγωνισμός). 

 
10. Ενσωμάτωση του προγράμματος στη δομή 
του οργανισμού 

 
25 Berna, M. (2019). 5 στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευεξίας των εργαζομένων. 
Olympia Benefits, Inc. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.olympiabenefits.com/blog/5-
elements-of-a-comprehensive-employee-wellness-program 



 

 
Μετά το σχεδιασμό ενός προγράμματος ευεξίας 
προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
των εργαζομένων, είναι επίσης σημαντικό να 
ενσωματωθεί το πρόγραμμα στη δομή του οργανισμού. 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες 
ημέρες που θα έχουν οριστεί και συγκεκριμένες ώρες 
της ημέρας αφιερωμένες στα προγράμματα ευεξίας. 
Από οικονομικής άποψης, απαιτείται επίσης ένας 
διατιθέμενος προϋπολογισμός από τον οποίο θα 
χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την ευεξία. Είναι επίσης κρίσιμο αν η δημιουργία του 
προγράμματος ανατίθεται σε μια ομάδα ή σε ένα 
άτομο το οποίο πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο και 
ενημερωμένο σχετικά με τις τάσεις και τη σημασία της 
ευεξίας των εργαζομένων.  
 
Παράδειγμα: προϋπολογισμός που διατίθεται για 
το πρόγραμμα, χρόνος που αφιερώνεται στις 
δραστηριότητες, κατάλληλη ομάδα ή άτομο που 
είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα.    

 
11. Σύνδεση με συναφή προγράμματα 
 
Οι εργοδότες μπορούν να βοηθήσουν τους 
εργαζομένους να διαχειριστούν καλύτερα την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, εάν τους παρέχουν πρόσβαση ή πληροφορίες 
σχετικά με άλλα συναφή προγράμματα. Είναι επίσης 



 

καλή ιδέα να προωθούν πρωτοβουλίες, οι οποίες 
μπορούν να ενταχθούν στην εικόνα ευεξίας των 
εργαζομένων της εταιρείας ή ακόμη και να 
συνεργαστούν με άλλες εταιρείες για τη διοργάνωση 
τέτοιων εκδηλώσεων.  
 
Παράδειγμα: προώθηση προγραμμάτων 
υποστήριξης εργαζομένων, προώθηση 
πρωτοβουλιών σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

 
12. Προληπτικές εξετάσεις και εκπαίδευση στο 
χώρο εργασίας 

 
Εκτός από τη γενική 
αγωγή υγείας που 
αναφέρθηκε ως 
πρώτο στοιχείο, 
είναι επίσης 
σημαντικό να 
ενημερώνονται οι 
εργαζόμενοι για τη 
σημασία των 
τακτικών ιατρικών 
εξετάσεων και των 
επισκέψεων σε 
γιατρούς. Για να 
βεβαιωθείτε ότι οι 

εργαζόμενοι φροντίζουν τον εαυτό τους, προτείνεται 



 

 

στο πλαίσιο της ευεξίας των εργαζομένων, ο εργοδότης 
να προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο χώρο 
εργασίας στους εργαζόμενους. Ανεξάρτητα από την 
κανονικότητά της ή από το αν είναι υποχρεωτική ή 
εθελοντική, είναι ένα πολύ αποτελεσματικό στοιχείο 
κάθε προγράμματος ευεξίας. Στην πραγματικότητα, 
έχει αποδειχθεί ότι το 80% των χρόνιων ασθενειών 
είναι δυνατόν να προληφθεί με όταν οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν τακτικές εξετάσεις.  
 
Παράδειγμα: προληπτικές εξετάσεις στο χώρο 
εργασίας, αιμοδοσία, πληρωμένο ρεπό για 
επίσκεψη σε γιατρό (προσωπικές ημέρες), 
τηλεϊατρική 26 
 
Θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων ευεξίας 
στο χώρο εργασίας 
 
Επιπτώσεις στους εργαζομένους:  
 
Η κύρια εστίαση κάθε προγράμματος ευεξίας θα πρέπει 
να είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Με τη βοήθεια του 
προγράμματος ευεξίας στο χώρο εργασίας, οι 
εργαζόμενοι παρακινούνται περισσότερο σε μια 
αλλαγή του τρόπου ζωής και στην προσαρμογή νέων 
υγιεινών συνηθειών, καθώς αισθάνονται κάποια μορφή 
πίεσης τόσο από την εταιρεία όσο και από τους 
συναδέλφους τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
παρουσία ομαδικού πνεύματος ή ανταγωνισμού 
μπορεί επίσης να ενισχύσει το ενδιαφέρον των 
εργαζομένων για αλλαγή.  
 

 
26 Bens, C. (2018). Τι είναι πραγματικά η ευεξία στο χώρο εργασίας; Corporate Wellness Magazine. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.corporatewellnessmagazine.com/article/workplace-
wellness-really 
 



 

Οι μελέτες ευεξίας δείχνουν ότι η μόνιμη αλλαγή του 
τρόπου ζωής είναι ένας εφικτός στόχος με τη βοήθεια 
των προγραμμάτων ευεξίας. Μακροπρόθεσμα, ακόμη 
και με μικρότερη αφοσίωση στον σκοπό, οι 
εργαζόμενοι θα τρώνε πιο υγιεινά, θα ασκούνται 
περισσότερο, θα πίνουν λιγότερο αλκοόλ, θα καπνίζουν 
λιγότερο και θα ελέγχουν καλύτερα το άγχος τους. Πιο 
αφοσιωμένα προγράμματα ευεξίας μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανακούφιση της κατάθλιψης και στη 
βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τη 
ζωή τους.  
 
Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και οι 
ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες είναι οι κύριες αιτίες 
της αυξημένης γλυκόζης στο αίμα, της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης και της υψηλής χοληστερόλης στο 
αίμα. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα ευεξίας 
μπορούν επίσης να μειώσουν τους αυξημένους 
κινδύνους για την υγεία μέσω της προώθησης υγιεινών 
συνηθειών.  

 
Επιπτώσεις στην επιχείρηση:  



 

 
Οι παροχές αποτελούν σήμερα 
βασικό ζήτημα στον τομέα της 
απασχόλησης. Ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα ευεξίας με 
επιτόπιες εγκαταστάσεις 
γυμναστικής, ευέλικτο ωράριο, 
δωρεάν φρούτα και αμειβόμενο 
ρεπό για επίσκεψη στον γιατρό 
γίνεται γρήγορα εξίσου 
σημαντικό με τη 
συνταξιοδότηση, το 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή 
την άδεια μητρότητας για τους 
αναζητούντες εργασία. Αυτός ο 
τομέας γίνεται η λύση για τους εργοδότες ώστε να 
αυξήσουν τη διατήρηση της εργασίας και να κάνουν την 
εταιρεία πιο ελκυστική για τους μελλοντικούς 
εργαζόμενους.  
 
Η προσαρμογή υγιεινών συμπεριφορών οδηγεί σε 
χαμηλότερους κινδύνους για την υγεία. Αυτό είναι 
επίσης επωφελές για τον εργοδότη μακροπρόθεσμα, 
καθώς μειώνει την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον εργοδότη με λιγότερα έξοδα 
υγειονομικής περίθαλψης.  
 



 

 

Με μια πιο υγιή ζωή και, επομένως, λιγότερες ασθένειες, 
μπορούν επίσης να μειωθούν οι ημέρες ασθένειας των 
εργαζομένων και οι γενικές απουσίες.  
 
Το λιγότερο άγχος και η υγιέστερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να 
ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγικότητα και τη 
δημιουργικότητα,27 γεγονός που βοηθά την επιχείρηση 
να ανθίσει.  
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Σήμερα, οι εταιρείες δίνουν αυξημένη έμφαση στην ευεξία 
στον χώρο εργασίας. Όλο και περισσότεροι εργοδότες 
συνειδητοποιούν και αποδέχονται τα στατιστικά στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον 
και κάποιες επιπλέον παροχές που σχετίζονται με την 
υγεία μπορούν να προσελκύσουν ένα καλά εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό και να αυξήσουν τη διατήρηση των 
εργαζομένων. Αλλά αυτές είναι μόνο μερικές από τις 
θετικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα 
προγράμματα ευεξίας στην εταιρεία. Οι πιο υγιείς 
εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί και 
είναι πιο παρόντες και συγκεντρωμένοι στην εργασία 
τους, γεγονός που μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε 
αύξηση της αποδοτικότητας- για να μην αναφέρουμε τις 
δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που εξοικονομούνται, 
καθώς και τη μείωση των ημερών ασθένειας και των 
απουσιών των εργαζομένων. Συνολικά, η ευεξία στο χώρο 
εργασίας αποτελεί κλειδί για τις επιτυχημένες εταιρείες 

 
27 Aldana, S. (2020). 5 στατιστικά στοιχεία για την ευεξία στο χώρο εργασίας που πρέπει να γνωρίζει 
κάθε εργοδότης. WellSteps. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/workplace-wellness-statistics-wellness-stats/ 
 
 



 

και η προσαρμογή δημιουργικών και εκτεταμένων 
προγραμμάτων ευεξίας είναι μια τάση σε άνοδο. 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΜΕΙΏΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΚΎΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ 
 

 
Ο κύκλος εργασιών των εργαζομένων είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο 
στον κόσμο 

των 
επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, είναι 
δαπανηρό 

όταν οι 
εργαζόμενοι 

φεύγουν, 
καθώς σημαίνει ότι χάνονται ταλέντα και 
παραγωγικότητα υψηλής εξειδίκευσης και ότι 
καταλαμβάνονται πόροι για την εξεύρεση και την 
εκπαίδευση κατάλληλου αντικαταστάτη. Από την άλλη 
πλευρά του φάσματος, είναι δυσάρεστο για τους 
εργαζόμενους να φεύγουν ή να χάνουν τη δουλειά τους, 
καθώς μπορεί να εμποδίσει την επαγγελματική τους 
πρόοδο και να οδηγήσει σε υπαρξιακά ζητήματα. Επίσης, 



 

είναι αυτονόητο ότι ο υψηλός και συχνός κύκλος εργασιών 
είναι μη βέλτιστος για τους εργαζόμενους, καθώς 
προβάλλει μια κακή εικόνα τους στους δυνητικούς 
εργοδότες. Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση των 
ταλέντων μεταφράζεται σε διατήρηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος έναντι άλλων επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Για τους εργαζόμενους, σημαίνει ότι έχουν 
ένα σταθερό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να 
ευδοκιμήσουν, να προοδεύσουν και να κερδίσουν υλικά 
και άυλα αγαθά. Για το λόγο αυτό, είναι επωφελές τόσο 
για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους να 
παραμένουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. 

 
Η διατήρηση θέσεων εργασίας είναι ένα σύνθετο 
ζήτημα που βασίζεται σε συνδυασμό παραγόντων, 
και συνεπώς απαιτεί μια σύνθετη λύση. Για την 
ανακούφιση του ζητήματος, το παρόν εγχειρίδιο 
παρέχει βιώσιμες στρατηγικές που βασίζονται τόσο 
σε εμπειρικές έρευνες όσο και σε πρακτικές 
κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου.  

 
1. Η διατήρηση θέσεων εργασίας ξεκινά από το 
στάδιο της πρόσληψης και της εισαγωγής 

 



 

 

Η βελτίωση των πιθανοτήτων διατήρησης της θέσης 
εργασίας ξεκινά από την πρόσληψη. Η πρόσληψη σε 
λάθος θέση μπορεί εύκολα να φέρει ένα άτομο πίσω 
στο σημείο μηδέν, οπότε κοστίζει ακριβά. Η καλή 
προσαρμογή συνεπάγεται 
ότι οι αξίες, οι κανόνες και η 
κουλτούρα του ατόμου 
ευθυγραμμίζονται με 
εκείνες της εταιρείας. 28 
Συνήθως, κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας 
σηκώνονται σημαίες: τόσο 
ο εργοδότης όσο και ο 
δυνητικός εργαζόμενος 
μαθαίνουν αν "το ένα ταιριάζει στο άλλο". Είναι εξίσου 
σημαντικό να μάθει κανείς την ορολογία, τον τρόπο 
σκέψης και το στυλ λειτουργίας της εταιρείας. 29 
Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να είναι κανείς ειλικρινής, 
διότι το να εξαπατήσει την εταιρεία και να μην είναι ο 
πραγματικός του εαυτός θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα 
στην απώλεια της θέσης εργασίας. 
 
Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός και να 
επιδεικνύει ενθουσιασμό και προθυμία κατά τη 
διάρκεια του onboarding, καθώς σε αυτή τη φάση ο 
νεοπροσλαμβανόμενος γνωρίζει τον οργανισμό και 
τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ένα 
προβάδισμα στην εταιρεία- συμβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση της θέσης εργασίας. 
 

 
28 Mieksztyn, J. (2011). Πώς να κρατήσετε τη δουλειά τώρα που σας προσέλαβαν. Michigan Jobs & 
Career Portal Service. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
www.michigan.gov/documents/careers/HOW_TO_KEEP_THE_JOB_NOW_THAT_YOU_ARE_
HIRED_351873_7.pdf 
29  Ibid. 



 

 

2. Διατήρηση καλών εργασιακών συνηθειών30 
 
Μόλις αποκτήσετε μια θέση εργασίας, είναι σημαντικό 
να τη διατηρήσετε. Ένας από τους πιο απλούς τρόπους 
για να το πετύχετε αυτό είναι απλά να διατηρήσετε 
καλές εργασιακές συνήθειες. 
 
• Διατηρείτε καλή παρουσία και παίρνετε άδεια 
απουσίας μόνο όταν είναι απαραίτητο. Επίσης, 
φροντίστε να ενημερώνετε τον προϊστάμενό σας 
ακόμα και για την παραμικρή απόκλιση από το 
αναμενόμενο πρόγραμμά σας, είτε πρόκειται για 
καθυστέρηση, είτε για πρόωρη αποχώρηση, είτε για 
παράταση της διάρκειας κάποιας εργασίας. 

• Να είστε συνεπείς και γρήγοροι. Έχετε υπόψη σας ότι 
το πρόγραμμα πρέπει να τηρείται, καθώς αν 
παρεκκλίνετε από αυτό μπορεί να προκαλέσετε 
παρεμβολές στην εργασία άλλων ατόμων. 

• Πείστε τον προϊστάμενό σας ότι εργάζεστε σκληρά: 
τηρείτε πάντα τις προθεσμίες, ακόμη και αν αυτό 
σημαίνει υπερωρίες. Οι θυσίες σας δεν θα μείνουν 
χωρίς ανταμοιβή.  

• Διατήρηση ενός καθαρού και οργανωμένου χώρου 
εργασίας. Ένα 
ακατάστατο και 
αποδιοργανωμένο 
γραφείο ή γραφείο 
είναι δυσάρεστο να 
περνάς ή να 
εισέρχεσαι, επομένως 
είναι σημαντικό να 
προβάλλεις ότι ο 
χώρος εργασίας σου 

 
30  Ibid. 



 

 

είναι τόσο τακτοποιημένος και οργανωμένος όσο 
είσαι κι εσύ. 

• Ακολουθείτε πάντα τις πολιτικές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του οργανισμού, καθώς 
αυτές πρέπει να γίνονται σεβαστές. 

• Ντυθείτε κατάλληλα, με τρόπο που να ταιριάζει στη 
δουλειά σας και στο ρόλο σας. Κοιτάξτε γύρω σας και 
παρατηρήστε τι φορούν οι συνάδελφοι. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, επιλέξτε την ασφαλή 
επιλογή και φορέστε απλά και συντηρητικά ρούχα. 

 
3. Συμβολή σε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Από επαγγελματική άποψη, η σύνδεση συνεπάγεται 
καλή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. 
Μπορεί να θεωρηθεί ως "σύνδεση" με την έννοια ότι ο 
εργαζόμενος κάνει ουσιαστική -αλλά όχι υπερβολική- 
δουλειά και ταυτόχρονα παραμένει συνδεδεμένος με 
την προσωπική του ζωή. 31  Η προσωπική ζωή είναι 
σημαντική, δεδομένου ότι όσοι η προσωπική τους ζωή 
επιδεινώνεται λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, 
άγχους, αποσύνδεσης κ.λπ. είναι πολύ πιο πιθανό να 
εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Αν κάτι δεν πάει καλά 
ή είναι υπερβολικό, ενημερώστε τον προϊστάμενό σας. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η προσωπική ζωή 
πρέπει να έχει προτεραιότητα. 
 
Αντίθετα, θα πρέπει να μάθει κανείς να εργάζεται 
έξυπνα, σχεδιάζοντας καθήκοντα, στόχους κ.λπ. με 
βάση μια ειλικρινή ανάλυση των ικανοτήτων και των 

 
31 Tarallo, M. (2018). Πώς να μειώσετε τη διαρροή εργαζομένων μέσω ισχυρών στρατηγικών 
διατήρησης. SHRM. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.shrm.org/resourcesandtools/hr-
topics/talent-acquisition/pages/how-to-reduce-employee-turnover-through-robust-
retention-strategies.aspx  



 

 

προηγούμενων εμπειριών του, προκειμένου να 
επιτύχει μια ισορροπία. 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν θετικές και 
παραγωγικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Η 
κουλτούρα μιας εταιρείας δημιουργείται μέσα από τις 
εμπειρίες που μοιράζονται οι εργαζόμενοι με τους 
συναδέλφους, τους διευθυντές και τα στελέχη.32 Ως εκ 
τούτου, η αίσθηση ότι συνδέονται με την εταιρεία και 
τους συναδέλφους τους και συνεπώς η θετική εμπειρία 
των εργαζομένων είναι θεμελιώδης για την επιτυχή 
διατήρηση της εργασίας. 
 
4. Παρακολούθηση και ολοκλήρωση της 
κατάρτισης 

 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να δεσμεύονται να 

παρακολουθούν και να ολοκληρώνουν προγράμματα 
και μαθήματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από 
την εταιρεία, καθώς αυτά μπορούν να διασφαλίσουν 
την ενσωμάτωση τόσο της σιωπηρής όσο και της ρητής 
γνώσης των εργαζομένων, διευρύνοντας τη βάση 

 
32 Ibid. 



 

 

γνώσεών τους. 33  Επιπλέον, "η συμμετοχή σε 
επαγγελματικές ενώσεις μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες από πρώτο χέρι μέσω δημοσιεύσεων, 
ενημερωτικών δελτίων και συναντήσεων σχετικά με τις 
αναδυόμενες τάσεις ή την τεχνολογία στον τομέα της 
εργασίας ή του κλάδου σας και μπορεί να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη επιχειρηματικών επαφών". 34  Εκτός 
από τα ρητά οφέλη, η βελτίωση των δεξιοτήτων ή η 
εκμάθηση νέων δεξιοτήτων σηματοδοτεί στον 
εργοδότη ότι ο εργαζόμενος επενδύει στην αύξηση της 
αξίας του/της για τον οργανισμό- αυτό θα οδηγήσει 
τελικά στη διατήρηση της θέσης εργασίας. 
 
 
 
5. Αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης και 
ενσωμάτωση ανατροφοδότησης 

 
Τέλος, όλες οι 
προαναφερθείσες 
στρατηγικές διατήρησης 
θέσεων εργασίας θα 
πρέπει να βασίζονται 
στην ακριβή γνώση και 
κατανόηση της 
ανατροφοδότησης που 
λαμβάνετε. Οι τακτικές 
συνεδρίες 
ανατροφοδότησης 
επιτρέπουν στους εργοδότες να διατυπώνουν 

 
33  Merla, D. (2018). Στρατηγικές για τη μείωση της κινητικότητας των εργαζομένων. Walden 
Dissertations and Doctoral Studies, σελ. 86-87. 
34 Mieksztyn, J. (2011). Πώς να κρατήσετε τη δουλειά τώρα που σας προσέλαβαν. Michigan Jobs & 
Career Portal Service. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
www.michigan.gov/documents/careers/HOW_TO_KEEP_THE_JOB_NOW_THAT_YOU_ARE
_HIRED_351873_7.pdf 



 

 

εποικοδομητική κριτική σχετικά με εσάς ή την εργασία 
σας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριών μπορεί να 
εντοπιστεί τι λειτουργεί καλά και τι όχι. 
Επανεξετάζοντας την προσέγγισή σας με τρόπο που να 
ενσωματώνει τα σχόλια και τις ιδέες, να αντιμετωπίζει 
τα ζητήματα και τις απαιτήσεις και να διατηρεί τα 
στοιχεία που λειτουργούν καλά, μπορείτε να 
συμβάλλετε στο να επηρεάσετε τον εργοδότη σας ώστε 
να αντιλαμβάνεται εσάς και την απόδοσή σας με θετικό 
τρόπο. 
 
Επίσης, φροντίστε να αξιολογείτε την απόδοσή σας με 
τακτική αυτοαξιολόγηση. Συμπληρούμενη από 
ανατροφοδότηση, η αυτοκριτική είναι εξαιρετικά 
χρήσιμη, καθώς εναρμονίζει την άποψη του ατόμου για 
τον εαυτό του με την άποψη των άλλων. Οι 
προϊστάμενοι είναι πιθανό να αξιολογούν επίσης τους 
υπαλλήλους, οπότε η χρήση μιας παρόμοιας 
προσέγγισης μπορεί να ευθυγραμμίσει κάποιον με το 
πώς βλέπει η εταιρεία την απόδοσή του. Πρέπει επίσης 
να συνειδητοποιήσει κανείς ότι η εξέλιξή του θα 
παρακολουθείται μέσω προσωπικής επιθεώρησης, 
αξιολογήσεων προόδου, ανατροφοδότησης από τους 
πελάτες και καταγραφής συσκευών και δεδομένων.35 Η 
αναγνώριση αυτού του γεγονότος μπορεί να οδηγήσει 
σε προσοχή και επαγγελματισμό, που είναι δύο βασικοί 
παράγοντες για τη διατήρηση της θέσης εργασίας του. 
Όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι θα 
παρακολουθούνται, είναι πιο πιθανό να αποδίδουν 
καλύτερα.  

 
 

 
35 Ibid. 
 
  



 

 
 

 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Οι στρατηγικές διατήρησης θέσεων εργασίας που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω έχουν αποδειχθεί, αλλά 
μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε συνδυασμό μεταξύ 
τους. Ωστόσο, κάθε άτομο είναι μοναδικό, οπότε ο 
καθένας απαιτεί μοναδικές προσεγγίσεις ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, το υπόβαθρο κ.λπ. 
του. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, είναι ευθύνη των 
εργαζομένων να συνθέσουν αυτές τις στρατηγικές με 
συνεκτικό και συνεπή τρόπο, προκειμένου να 
διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και να 
μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα σε έναν συγκεκριμένο ρόλο. 

Η ΙΕΡΑΡΧΊΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΟΥ MASLOV VS. ΘΕΩΡΊΑ ΚΙΝΉΤΡΩΝ - 
ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΤΟΥ ΧΈΡΖΜΠΕΡΓΚ 
 

 
 

Η δημιουργία ενός παρακινητικού και ικανοποιητικού περιβάλλοντος για τους 
εργαζομένους μπορεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά και τα πιο 
σημαντικά καθήκοντα για έναν εργοδότη. Για να λάβει τα καλύτερα 
αποτελέσματα από μια ομάδα, ένας εργοδότης πρέπει να εκπληρώσει πολλούς 
παράγοντες για να ικανοποιήσει τους υπαλλήλους του.  Πολλοί εργοδότες, 
ωστόσο, εκλαμβάνουν λανθασμένα τον μισθό ως τον κύριο παράγοντα 
παρακίνησης, ενώ στην πραγματικότητα αυτός αποτελεί μόνο ένα μικρό 
κλάσμα αυτού που πραγματικά κρατά τους εργαζόμενους στον εργασιακό 
χώρο. 
 



 

 

Ο Herzberg και ο Maslow είναι και οι δύο γνωστοί ψυχολόγοι των οποίων οι 
θεωρίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχείς στη διατήρηση και βελτίωση της 
ικανοποίησης από την εργασία και τη ζωή. Το παρόν εγχειρίδιο καθοδηγείται 
από τις θεωρίες τους και παρέχει πληροφορίες, οι οποίες είναι ζωτικής 
σημασίας για την κατανόηση του σωστού εργασιακού περιβάλλοντος και του 
είδους των παραγόντων που πρέπει να προσέξει ένα άτομο όταν υποβάλλει 
αίτηση για μια θέση εργασίας. 

 
 
 
 
 

Θεωρία κινήτρων-υγιεινής 
 
Ο Αμερικανός ψυχολόγος Frederick Herzberg 
εισήγαγε τη θεωρία των κινήτρων-υγιεινής - ή αλλιώς 
τη θεωρία των δύο παραγόντων - στο άρθρο του "Μια 
ακόμη φορά: Πώς παρακινείτε τους υπαλλήλους" το 
1959 36 . Η θεωρία αυτή εξηγεί ότι η εργασιακή 
ικανοποίηση εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: 
παράγοντες ικανοποίησης - τα κίνητρα και παράγοντες 
δυσαρέσκειας - οι παράγοντες υγιεινής. 
 
Προτού υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, είναι 
σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ικανοποίηση και η 
δυσαρέσκεια δεν είναι αντίθετα. Η επίλυση των αιτιών 
της δυσαρέσκειας δεν θα δημιουργήσει ικανοποίηση, 
ούτε η προσθήκη των παραγόντων της εργασιακής 
ικανοποίησης θα αφαιρέσει τους παράγοντες της 
εργασιακής δυσαρέσκειας. Με άλλα λόγια, αν το 
εργασιακό περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό, η παροχή 
στους εργαζομένους της δυνατότητας ανάπτυξης δεν 

 
36 Herzberg, F. (1987). Άλλη μια φορά: Πώς παρακινείτε τους εργαζόμενους; Harvard Business 
Review. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://kyleshulfermba530.weebly.com/uploads/2/3/4/5/23454770/one_more_time_-
_how_do_you_motivate_employees.pdf 



 

 

θα τους κάνει ικανοποιημένους. Ομοίως, αν 
δημιουργηθεί το υγιές εργασιακό περιβάλλον αλλά δεν 
παρέχονται παράγοντες ικανοποίησης, η ομάδα 
εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένη.37 
 
Για να εφαρμοστεί αυτή η θεωρία στο χώρο εργασίας, 
πρέπει πρώτα να πληρούνται οι παράγοντες υγιεινής. 
Μόνο μετά την αντιμετώπιση των παραγόντων 
υγιεινής θα πρέπει να υιοθετηθούν οι παράγοντες 
παρακίνησης. Οι παράγοντες υγιεινής είναι οι πολιτικές 
της εταιρείας, η εποπτεία, οι σχέσεις, οι συνθήκες 
εργασίας, ο μισθός, το καθεστώς και η ασφάλεια. 
Προκειμένου να εξαλειφθεί η δυσαρέσκεια, ο εργοδότης 
θα πρέπει 
 
➔ βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές της εταιρείας είναι 
δίκαιες και σαφείς και ότι είναι ενημερωμένες με τους 
ανταγωνιστές, 
➔ Παρέχετε αποτελεσματική και υποστηρικτική 
εποπτεία χωρίς να δίνετε στον εργαζόμενο την αίσθηση 
της μικροδιαχείρισης, 
➔ να διασφαλίσετε μια υγιή και καλά οργανωμένη 
εργασιακή κουλτούρα, χωρίς εκφοβισμό ή κλίκες, 
➔ παρέχει ανταγωνιστικούς μισθούς για όλο το 
προσωπικό, 
➔ να καλλιεργούν το εργασιακό καθεστώς 
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι 
η εργασία τους έχει νόημα- και 
➔ αποφύγετε τις απειλές απολύσεων, διότι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι η θέση 
εργασίας τους είναι εξασφαλισμένη. 

 
37 Ομάδα περιεχομένου Mind Tools. (2007). Τα κίνητρα και οι παράγοντες υγιεινής του Herzberg. 
Emerald Works. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm 



 

 

 
Η ικανοποίηση αυτών των παραγόντων θα αποτρέψει 
την δυσαρέσκεια των εργαζομένων, αλλά δεν αρκούν 
για να ικανοποιήσουν και να παρακινήσουν τους 
ανθρώπους. Προκειμένου να δημιουργηθεί το σωστό 
κίνητρο στην εργασία, οι εργοδότες πρέπει να 
εφαρμόσουν παράγοντες παρακίνησης- αυτοί είναι η 
επίτευξη, η αναγνώριση, η ίδια η εργασία, η 
υπευθυνότητα, η εξέλιξη και η ανάπτυξη. Για την 
εκπλήρωση αυτών των παραγόντων, οι εργοδότες θα 
πρέπει 
 
➔ δημιουργούν συνθήκες για καλές επιδόσεις και 
επιτεύγματα, 
➔ παρέχουν στον εργαζόμενο την αίσθηση της 
αναγνώρισης για την εργασία που κάνει, 
➔ Βεβαιωθείτε ότι η εργασία που ανατίθεται σε κάθε 
εργαζόμενο είναι προσαρμοσμένη στις δεξιότητές του, 
ποικίλη, ενδιαφέρουσα και δίνει στον εργαζόμενο 
κάποια πρόκληση για να έχει κίνητρα, 
➔ αναθέστε όσο το δυνατόν περισσότερες ευθύνες σε 
κάθε εργαζόμενο- και 
➔ παρέχετε ευκαιρίες - όπως προαγωγή, κατάρτιση ή 
ανάπτυξη - ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 
να προχωρήσουν στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και να μάθουν χρήσιμες δεξιότητες για 
την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.38 
 
Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow 
 
Η ιεραρχία των αναγκών του Μάσλοου, που αναφέρεται 
επίσης ως θεωρία των κινήτρων του Μάσλοου, είναι μια 

 
38 Διαχείριση προγράμματος εμπειρογνωμόνων. (2009). Η θεωρία κινήτρων του Herzberg - Θεωρία 
δύο παραγόντων. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://expertprogrammanagement.com/2018/04/herzbergs-two-factor-theory/   



 

 

ψυχολογική θεωρία που διατυπώθηκε από τον Αβραάμ 
Μάσλοου στην εργασία του "Μια θεωρία των 
ανθρώπινων κινήτρων" το 1943.39  Τα πέντε επίπεδα 
της θεωρίας του για τις ανθρώπινες ανάγκες 
επιτρέπουν σε ένα άτομο να αισθάνεται ικανοποιημένο 
αν ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες. Τις περισσότερες 
φορές, αναπαρίσταται ως πυραμίδα για να αναδείξει το 
γεγονός ότι οι ανάγκες χαμηλότερου επιπέδου πρέπει 
πρώτα να ικανοποιηθούν πριν προχωρήσουμε στις 
ανάγκες υψηλότερου επιπέδου. Χωρίς την ικανοποίηση 
του κατώτερου επιπέδου, το άτομο δεν μπορεί να 
προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο, διότι δεν θα έχει το 
κίνητρο να το κάνει.40 
 
Τα πέντε επίπεδα μπορούν να χωριστούν σε δύο 
κατηγορίες: πρώτον, οι ανάγκες ανεπάρκειας που είναι 
οι ανάγκες φυσιολογίας, ασφάλειας, καθώς και οι 
ανάγκες του ανήκειν και της αγάπης- και δεύτερον, οι 
ανάγκες ανάπτυξης που περιλαμβάνουν τις ανάγκες 
εκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης. 
 
Φυσιολογικές ανάγκες  
 
Οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες που πρέπει να 
παρέχονται στο χώρο εργασίας, όπως πόσιμο νερό, 
διαλείμματα, πρόσβαση στην τουαλέτα και ένα 
συνολικά άνετο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Ανάγκες ασφάλειας  
 

 
39 Green, C. (2000). Μια θεωρία των ανθρώπινων κινήτρων: Maslow (1943). Κλασικά έργα στην 
ιστορία της ψυχολογίας. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm  
40 Hopper, E. (2020). Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow εξηγείται. ThoughtCo. Διαθέσιμο στη 
διεύθυνση: https://www.thoughtco.com/maslows-hierarchy-of-needs-4582571 



 

Μια ζωτικής σημασίας ανάγκη που μπορεί να 
επηρεάσει τη συνολική ικανοποίηση από τον εργασιακό 
χώρο, καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι 
φροντίζεται η σωματική τους ασφάλεια, καθώς και η 
συναισθηματική τους ασφάλεια με την έννοια ότι η 
εργασιακή κουλτούρα είναι υποστηρικτική και 
αποδεκτική. Η εργασιακή ασφάλεια είναι μια άλλη 
σημαντική ανάγκη ασφάλειας, διότι είναι αδύνατο για 
τους εργαζόμενους να επιτύχουν ικανοποίηση εάν 
βρίσκονται υπό τη συνεχή απειλή ότι θα χάσουν τη 
δουλειά τους. 
 
Ανάγκες αγάπης και ανήκειν  
 
Με άλλα λόγια, κοινωνικές ανάγκες που εκφράζουν τη 
σημασία μιας ανοιχτής, αποδεκτής και φιλικής 
εργασιακής κουλτούρας. Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη 
να αισθάνονται ότι ανήκουν στην εργασία τους, γεγονός 
που τους βοηθά να είναι πιο αφοσιωμένοι στον 
εργασιακό τους χώρο. Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες 
που οργανώνουν δραστηριότητες δημιουργίας σχέσεων 
εκτός εργασίας έχουν υψηλότερα ποσοστά δέσμευσης 
των εργαζομένων σε σχέση με εκείνες που δεν το 
κάνουν. 
 
Ανάγκες εκτίμησης  
 
Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται μια αίσθηση 
εκτίμησης όσον αφορά την εργασία που κάνουν, πρέπει 



 

 

να βλέπουν ότι η συμβολή τους στην εταιρεία έχει 
αναγνωριστεί. Στο χώρο εργασίας, είναι σημαντικό για 
τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι αναπτύσσονται, 
εξελίσσονται και επιτυγχάνουν. Παρέχοντάς τους την 
απαραίτητη υποστήριξη, οι εργαζόμενοι αποκτούν 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γεγονός που αυξάνει και 
τα κίνητρά τους. 
 
Αυτοπραγμάτωση  
 
Αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο της πυραμίδας. Η 
αυτοπραγμάτωση είναι όταν οι εργαζόμενοι 
αισθάνονται ότι κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά 
που μπορούν στη θέση τους- τους δίνει μια αίσθηση 
ολοκλήρωσης και την αίσθηση ότι ανταποκρίνονται 
στις δυνατότητές τους. Όταν ένας εργαζόμενος φτάνει 
σε αυτό το στάδιο, αισθάνεται ότι ενδυναμώνεται και 
ότι τον εμπιστεύονται- κατά συνέπεια, ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη και τη δέσμευση και μεγιστοποιεί τις 
δυνατότητες του ατόμου στην εργασία του.41 

 
 
 
 

 
41 Vinney, C. (2018). Κατανόηση της θεωρίας της αυτοπραγμάτωσης του Maslow. ThoughtCo. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.thoughtco.com/maslow-theory-self-actualization-
4169662 
 



 

 

  
 
 
 
 

UPSKILLING 
 

 
Οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό πολλούς κλάδους και οργανισμούς. 
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, "μέχρι 
το 2022, όχι λιγότερο από το 54% όλων των εργαζομένων 
θα χρειαστεί σημαντική επανα- και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους".42 
 
Η επανεκπαίδευση αναφέρεται στην ανάπτυξη πρόσθετων 
δεξιοτήτων που βοηθούν τους εργαζόμενους να 

 
42 Gallo, S. (2019). Αναβάθμιση των εργαζομένων για το μέλλον της εργασίας. Βιομηχανία κατάρτισης. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://trainingindustry.com/articles/workforce-
development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι θεωρίες του Maslow και του Herzberg 
συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι παράγοντες υγιεινής του Herzberg είναι 
οι ανάγκες που ο Maslow ονομάζει φυσιολογικές, ασφάλειας και ανήκειν, ενώ 
οι παράγοντες παρακίνησης είναι οι ανάγκες εκτίμησης και 
αυτοπραγμάτωσης. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι 
ότι όλοι οι παράγοντες και οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται με τη σωστή 
σειρά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ένας υποψήφιος για εργασία μπορεί 
να λάβει υπόψη του αυτούς τους παράγοντες κατά την επιλογή ενός χώρου 
εργασίας για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση για το μέλλον, 
ενώ ένας εργαζόμενος μπορεί να προβληματιστεί πάνω σε αυτές τις θεωρίες 
για να κατανοήσει τις αλλαγές που μπορεί να κάνει για να αποκτήσει 
περισσότερα κίνητρα.  
 

 
 
 

 

https://trainingindustry.com/articles/workforce-development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/
https://trainingindustry.com/articles/workforce-development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/


 

 

μετακινηθούν σε ένα νέο ρόλο/θέση, ενώ η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων είναι η διαδικασία διδασκαλίας των νέων 
δεξιοτήτων των εργαζομένων που απαιτούνται σήμερα 
και στο μέλλον.  
 
Μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να παρέχουν ευκαιρίες 
επιμόρφωσης. Για παράδειγμα, το 2019, η Amazon 
εγκαινίασε το "Upskilling 2025". Η πρωτοβουλία αυτή θα 
επενδύσει 700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε κατάρτιση 
για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ώστε να 
προετοιμάσει τους εργαζομένους για ρόλους υψηλής 
τεχνικής εξειδίκευσης. 43  
 
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
σημασία της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και τα 
οφέλη της τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους 
εργαζόμενους. Επιπλέον, περιγράφει ορισμένα 
παραδείγματα τεχνικών αναβάθμισης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. 
 

 
Οι δέκα κορυφαίες δεξιότητες του μέλλοντος  
 
Με τους σημερινούς γρήγορους ρυθμούς των 
τεχνολογικών καινοτομιών, είναι σημαντικό οι 
υποψήφιοι για εργασία να αρχίσουν να προετοιμάζονται 
για το μέλλον της εργασίας, μαθαίνοντας και 
αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες. Σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι δέκα κορυφαίες 

 
43 Ibid.  



 

 

δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στο μέλλον 
είναι οι εξής: 44 
 

i. Πολύπλοκη επίλυση προβλημάτων 
ii. Κριτική σκέψη 
iii. Δημιουργικότητα 
iv. Διαχείριση των ανθρώπων 
v. Συντονισμός με άλλους 

vi. Συναισθηματική νοημοσύνη 
vii. Κρίση και λήψη αποφάσεων 

viii. Προσανατολισμός στις υπηρεσίες 
ix. Διαπραγμάτευση 
x. Γνωστική ευελιξία 

Αυτός ο κατάλογος δείχνει ότι, αν και τα ρομπότ και η 
αυτοματοποίηση μπορούν να ολοκληρώσουν 
πολύπλοκες εργασίες με γρήγορο ρυθμό, οι μηχανές 
εξακολουθούν να στερούνται συναισθηματικών 
ικανοτήτων και δημιουργικότητας. Συμμετέχοντας στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, οι εργαζόμενοι μπορούν 
να οξύνουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη 
διαχείριση των ανθρώπων και την ομαδική εργασία.  
 
Γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να αναβαθμίσουν τις 
γνώσεις τους; 
 
Με την τρέχουσα πανδημία COVID-19 και την εποχή της 
ψηφιοποίησης, η φύση των θέσεων εργασίας αλλάζει 
δραστικά και, ως εκ τούτου, οι τεχνικές και αναλυτικές 

 
44 Cook, N. (2020). Πώς να δημιουργήσετε ένα εργατικό δυναμικό με μελλοντικές δεξιότητες. 
PeopleScout. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-
the-future/ 

http://www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-the-future/
http://www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-the-future/


 

 

δεξιότητες είναι απαραίτητες. Η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού βοηθά τους 
εργαζόμενους να ευδοκιμήσουν στην καριέρα τους, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει ότι η εταιρεία παραμένει 
ανταγωνιστική.  
 
Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, Robert 
Half International, υπάρχουν τέσσερις λόγοι για τους 
οποίους η αναβάθμιση των δεξιοτήτων έχει σημασία. 45 
 
 
1. Η φύση των θέσεων εργασίας αλλάζει 

Ενώ η αυτοματοποίηση έχει μειώσει τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας, έχει επίσης δημιουργήσει νέους ρόλους 
που απαιτούν νέες δεξιότητες. Για παράδειγμα, πριν από 
πολλά χρόνια, τα άτομα μπορούσαν να ξεφύγουν χωρίς να 
έχουν πολλές τεχνικές γνώσεις, αλλά σήμερα οι ψηφιακές 
δεξιότητες και οι δεξιότητες πληροφορικής αποτελούν 
αναγκαιότητα για το σημερινό εργατικό δυναμικό.  
 
2. Οι προσδοκίες των εργαζομένων αλλάζουν 

Οι εργαζόμενοι κατανοούν την ανάγκη να αναπτύσσουν 
συνεχώς τις δεξιότητές τους προκειμένου να αποδίδουν 
καλύτερα στον εργασιακό χώρο. Συχνά, οι εργαζόμενοι δεν 
έχουν τα χρήματα ή το χρόνο να επενδύσουν στην 
επιμόρφωση, οπότε απευθύνονται στον οργανισμό για 
υποστήριξη. 
 

 
45 Half, Robert (2018). Η σημασία της αναβάθμισης της κατάρτισης των εργαζομένων σας. Robert 
Half International Inc. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/the-importance-of-upskilling-your-
employees 



 

3. Η κατάρτιση τροφοδοτεί τα κίνητρα 

Η αναβάθμιση της κατάρτισης μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό. Μπορεί να ενισχύσει το 
ηθικό και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Οι 
εργαζόμενοι θα αισθάνονται ότι εκτιμώνται και, καθώς 
αποκτούν νέες δεξιότητες, μπορούν να ακολουθήσουν 
διαφορετικές πορείες σταδιοδρομίας εντός του 
οργανισμού.  
 
4. Ενισχύει την κατώτατη γραμμή 

Παρόλο που η κατάρτιση για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων μπορεί να κοστίσει χρήματα, είναι φθηνότερο 
να εκπαιδεύσετε τους υφιστάμενους υπαλλήλους, παρά να 
προσλάβετε κάποιον εκτός της εταιρείας. Αυτό μειώνει 
σημαντικά το κόστος που συνεπάγεται η πρόσληψη 
προσωπικού. Επιπλέον, καθώς δίνεται στους 
εργαζόμενους η ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές 
τους και την καριέρα τους, είναι λιγότερο πιθανό να 
εγκαταλείψουν τον οργανισμό.  
 
Ευκαιρίες κατάρτισης Upskilling 



 

 

Οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να 
απευθυνθούν στον 
προϊστάμενό τους 
για ένα σχέδιο 

επαγγελματικής 
εξέλιξης και να 
συνεργαστούν μαζί 
του/της για τη 
χάραξη της εξέλιξής 
του/της - 

συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών μάθησης και 
κατάρτισης που προσφέρει η εταιρεία και θα τους 
βοηθήσουν να φτάσουν σε συγκεκριμένα ορόσημα. 
 
Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τρόποι προσέγγισης της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Ορισμένα παραδείγματα 
τεχνικών αναβάθμισης της ικανότητας που θα 
ωφελήσουν τους εργαζόμενους, περιλαμβάνουν46:  
 
1. Εικονική εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας 

Τα προγράμματα εικονικής αίθουσας διδασκαλίας 
επιτρέπουν στους εργαζομένους να συμμετέχουν στην 
επιμόρφωση, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Το 
σημερινό λογισμικό κατάρτισης είναι πιο δυναμικό και 
παρέχει ένα ελκυστικό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι 

 
46 Ανδριώτης, Νίκος. (2018). Upskilling Employees: Advantages and Methods To Teach Staff 
More. eFront. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efrontlearning.com/blog/2017/05/upskilling-training-
employees-advantages-methods.html  



 

μπορούν να παρακολουθούν βίντεο και να συμμετέχουν 
σε έρευνες.  
 
2. Μικρομάθηση 

Η μικροεκμάθηση συνίσταται στην παρακολούθηση 
σύντομων διαδικτυακών βίντεο που εστιάζουν σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, 
μπορούν να συμπληρωθούν ασκήσεις ή κουίζ. Αυτές οι 
εκπαιδεύσεις είναι συνήθως σύντομες και διαρκούν από 
πέντε έως δέκα λεπτά.    
 
3. Γεύματα και μαθήματα 

Αυτή είναι μια καλή μέθοδος για τους εργαζόμενους που 
αισθάνονται ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να 
προγραμματίσουν μια εκπαιδευτική συνεδρία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να 
παρέχουν ένα συμπληρωματικό γεύμα, για να κάνουν την 
ιδέα της κατάρτισης πιο ελκυστική. 
 
4. Καθοδήγηση και παρακολούθηση  

Οι εμπειρογνώμονες ανώτερης διοίκησης μπορούν να 
καθοδηγήσουν τους συναδέλφους τους. Αυτή είναι μια 
κατάσταση στην οποία όλοι κερδίζουν, καθώς οι μέντορες 
μπορούν να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, ενώ 



 

 

οι εργαζόμενοι αποκτούν πολύτιμες συμβουλές και 
πραγματική εμπειρία.  
 
Ψηφιακές δεξιότητες 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ψηφιακές 
καινοτομίες και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν το 
εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, έρευνα που διεξήχθη 
στις Κάτω Χώρες διαπίστωσε ότι το 50% των 
εργαζομένων στη χώρα πρέπει να εκπαιδευτεί σε 
ψηφιακές δεξιότητες.47   
 
Οι δεξιότητες αυτές εξαρτώνται από τη φύση της 
εργασίας, αλλά ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν: 
 
• Χρήση λογισμικού (MS Office) 
• Ικανότητα χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
• Πληκτρολόγηση μέσω αφής 
• Βασικός προγραμματισμός 

 
Μελέτη περίπτωσης  
 
Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, οι εργοδότες 
μπορούν να υλοποιήσουν διάφορα σχέδια αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων τους.48 
 
Η Arla Foods, μια εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων 
που ανήκει σε αγρότες στη Δανία, συνειδητοποίησε την 
ανάγκη να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των εργαζομένων 

 
47 Verlinden, N. (2020). Upskilling: 7 τρόποι για να αναβαθμίσετε το εργατικό σας δυναμικό). AIHR. 
Διαθέσιμος στη διεύθυνση: www.digitalhrtech.com/upskilling/ 
 



 

της. Ως αποτέλεσμα, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο 
του οποίου 3500 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε μαθήματα 
δανικών και μαθηματικών. Αυτή η εκπαίδευση εξόπλισε 
τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για 
το μέλλον και δημιούργησε επίσης μια θετική εικόνα των 
προγραμμάτων κατάρτισης μεταξύ του εργατικού 
δυναμικού της Arla.  
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Με την τεχνολογία να έχει τεράστιο αντίκτυπο σε πολλές 
θέσεις εργασίας, οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε 
περισσότερη κατάρτιση, ώστε να διασφαλίσουν ότι το 
εργατικό δυναμικό τους είναι εφοδιασμένο με τις 
απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον. Η αναβάθμιση της 
κατάρτισης δεν θεωρείται πλέον ένα ωραίο προνόμιο, αλλά 
μάλλον ένα απαραίτητο καθήκον στον σημερινό κόσμο. Ο 
τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες προσεγγίζουν τα 
προγράμματα κατάρτισης βασίζεται εξ ολοκλήρου στις 
ανάγκες τους, αλλά οι τεχνικές που παρατίθενται 
παραπάνω αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης.  
 
Για τους εργαζόμενους, όσο νωρίτερα επωφεληθούν από 
την επιμόρφωση που προσφέρει η εταιρεία, τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να εξελιχθούν 



 

επαγγελματικά. Ενώ οι εργοδότες έχουν την ευθύνη να 
προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης, είναι ευθύνη των 
εργαζομένων να εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες στην 
καθημερινή τους εργασία. 



 

 


