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2.7 ΠΑΡΟΤΙΑΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ:  
 Αποφαςίηεισ τι ακριβϊσ κζλεισ να κάνεισ, ποφ κζλεισ να απευκυνκείσ, τι κζλεισ να 

τονίςεισ, τι να καλφψεισ  

 Βρίςκεισ τα ςτοιχεία για τθν εταιρεία-εσ που ς’ ενδιαφζρουν και αποφαςίηεισ πότε 
κα υποβάλλεισ τθν αίτθςι ςου. Αν υπάρχει προκεςμία υποβολισ, τιρθςζ τθν με 
ευλάβεια (για να μθν απορριφκείσ μόνο και μόνο επειδι ιςουν εκπρόκεςμοσ).  

 Σχεδιάηεισ τθ μορφι που κα ζχει το βιογραφικό ςου, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ και τθσ δουλειάσ. ΜΗΝ κάνεισ ζνα γενικό βιογραφικό. Αν θ προκιρυξθ 
τθσ κζςθσ ζχει δθμοςιευκεί ι ςου δόκθκε γραπτά, διάβαςζ τθν προςεκτικά, 
προςπάκθςε να καλφψεισ, όςο βζβαια είναι δυνατό, τα προςόντα που ηθτάει.  

 Αποφεφγεισ βαςικά λάκθ που κα μποροφςαν να ςε απορρίψουν ςαν ανειλικρινι. 
Ζλεγξε μιπωσ κάτι που αναφζρεισ ζρχεται ςε αντίκεςθ με κάποιο άλλο ςε 
διαφορετικό ςθμείο του βιογραφικοφ. Ραράδειγμα: αν είςαι 22 χρόνων, ζχεισ 
τελειϊςει το Λφκειο και αναφζρεισ ότι ζχεισ 7 χρόνια προχπθρεςία ςε Τουριςτικό 
Γραφείο, φρόντιςε να διευκρινιςεισ ότι εργαηόςουν και κατά τθν διάρκεια των 
κερινϊν διακοπϊν του ςχολείου.  

 Γράφεισ το βιογραφικό και το ελζγχεισ. Αν δεν είςαι ςίγουροσ για κάποιεσ 
εκφράςεισ που χρθςιμοποιείσ, ηιτθςε τθν γνϊμθ κάποιου που ξζρει καλφτερα. 

 Τελικά ςτζλνεισ το βιογραφικό και τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά που 
αποδεικνφουν τουσ ιςχυριςμοφσ ςου (εάν δεν ηθτοφνται δεν είναι υποχρεωτικά, 
αλλά όταν υπάρχουν βοθκοφν). Τζτοια δικαιολογθτικά είναι ςυςτάςεισ από 
προθγοφμενουσ εργοδότεσ, αντίγραφα προχπθρεςίασ, πτυχία, διπλϊματα 
εξειδίκευςθσ κλπ.  

2.1. ΣΟΧΟ: Η ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ   
 Από ποφ κα ξεκινιςεισ και ποφ κα καταλιξεισ ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Ξεκακάριςε τι 

περιμζνεισ από το βιογραφικό ςου   

 Συγκζντρωςε τθν προςοχι ςε πράγματα που ζχεισ κάνει και δείχνουν ότι διαφζρεισ 
από τουσ υπόλοιπουσ.  
 
Ραράδειγμα: αν μόλισ τελείωςεσ το ςχολείο, δε διαφζρεισ πολφ από τουσ 
ςυμμακθτζσ ςου ωσ προσ τα προςόντα και τθν εκπαίδευςθ. Εκείνο που κα ςου 
ζδινε αξία μεγαλφτερθ είναι οι εμπειρίεσ που είχεσ μζςα κι ζξω από το ςχολείο, 
όπωσ οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχεσ και ο ρόλοσ ςου ς' αυτζσ. (-Μελοσ τθσ 



 

ομάδασ καταςκευισ ςκθνικϊν για το κζατρο του ςχολείου: Φανερϊνει ικανότθτεσ 
δθμιουργίασ, ςχεδιαςμοφ. -Αρχθγόσ και εκπρόςωποσ τθσ τάξθσ ςτο Λφκειο: 
Φανερϊνει θγετικζσ ικανότθτεσ αλλά και ότι κάποιοι άλλοι πριν από τον παρόντα 
αξιολογθτι ςε εκλζξανε, άρα…).   

 

 Ταξινόμθςε τισ τυχόν εργαςίεσ που ζχεισ κάνει ι γράψει. Ραράδειγμα: 
*Συναρμολόγθςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα πλαίςια των εργαςτθριακϊν 
μακθμάτων Ρλθροφορικισ. *Εργαςία ςχετικά με τθν οργάνωςθ των αρχείων του 
Λυκείου ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Στατιςτικισ. Αλλά και εργαςίεσ που ζκανεσ 
κατά τθν διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν μπορεί να ςου φανοφν πολφ 
χριςιμεσ. Ραράδειγμα: -Ελεγχοσ ςε ξενοδοχείο: Δείχνει ότι το άτομο αυτό ζχει 
γνϊςεισ ςχετικά με διαχείριςθ χρθμάτων. -Βοθκόσ ςε ςιδθρουργείο: δείχνει ότι 
γνωρίηεισ κάποια πράγματα ςχετικά με τεχνικά επαγγζλματα. 

 Συγκζντρωςε τισ διευκφνςεισ και άλλα ςτοιχεία από άτομα που κα μποροφςαν να 
μιλιςουν κετικά για ςζνα. Αν τα άτομα αυτά είναι και ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 
δουλειάσ, ι κατά κάποιον τρόπο επθρρεάηουν πρόςωπα και καταςτάςεισ, ακόμθ 
καλφτερα. Οι ςυςτάςεισ μετράνε περιςςότερο από ζναν ιςχυρό πελάτθ ι 
ςυνεργάτθ μιασ επιχείρθςθσ. 

2.2. Η ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ  
 Γραμμζνο ςε υπολογιςτι ι, ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ, ςε γραφομθχανι  

 Ρροςπάκθςε να ζχει κακαρι και ευανάγνωςτθ μορφι, να είναι απλό   

 Να ζχει τθ ςωςτι ορολογία και να μθν υπάρχουν γλωςςικά ι ορκογραφικά λάκθ   

 Να είναι ςε ςωςτι χρονολογικι ςειρά θ απόκτθςθ τίτλων - πτυχίων και 
προχπθρεςίασ. Oι πρόςφατεσ απαςχολιςεισ να γράφονται πρϊτεσ και μετά οι πιο 
παλιζσ. Οι εργοδότεσ ενδιαφζρονται για τισ τελευταίεσ εμπειρίεσ των υποψθφίων.  

2.3. ΣΟ ΤΦΟ ΣΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ (CV)   
 Βεβαιϊςου ότι ςτθ ςυνζντευξθ κα μπορείσ να μιλιςεισ άνετα για ότι ζχεισ ιδθ 

γράψει ςτο βιογραφικό.  

 Μθ χρθςιμοποιείσ μεγάλεσ προτάςεισ ι “τραβθγμζνο” λεξιλόγιο.  

 Μθν προςπακείσ να αντιγράψεισ ι να προςαρμόςεισ το βιογραφικό ςου, ςτο 
βιογραφικό κάποιου άλλου.  

 Να είςαι ειλικρινισ ςτθ ςφνκεςθ του βιογραφικοφ ςου.  

 Ρριν ςε  καλζςουν ςε ςυνζντευξθ, φρόντιςε να το μάκεισ καλά ϊςτε να μθν 
πιαςτείσ “αδιάβαςτοσ”.   

 Βεβαιϊςου ότι ζχεισ διαβάςει καλά τθν αγγελία ι τθν προκιρυξθ τθσ εταιρείασ 
ςτθν οποία ςτζλνεισ το βιογραφικό.   

 

 Μθν φλυαρείσ ςτθ διατφπωςθ των ικανοτιτων ςου. 
Μπορείσ να κάνεισ μια μικρι ζρευνα για τθν εταιρεία που 
απευκφνεςαι. Αυτό κα βοθκιςει τόςο ςτθ ςφνκεςθ του 
βιογραφικοφ ςου, όςο και ςτθ ςυνζντευξθ που πικανόν κα 
ςε καλζςουν. Ραράδειγμα: Μάκε για τα προϊόντα ι τισ 
υπθρεςίεσ που προςφζρει θ εταιρεία και ςχολίαςζ τα 
ευνοϊκά.  
 



 

 
 
 
 

2.4. ΚΑΣΑΣΡΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
 
Διαλζγεισ τθ μορφι που κα ζχει το βιογραφικό ςου:  
 
α) ι κα είναι "χρονολογικό βιογραφικό" που κα παρουςιάηεισ πρϊτα τισ πιο πρόςφατεσ 
εμπειρίεσ ςου,  
β) ι κα είναι "λειτουργικό βιογραφικό" που κα παρουςιάηεισ πρϊτα τισ καλφτερεσ 
δραςτθριότθτζσ ςου. 
 
Ζνα "χρονολογικό βιογραφικό" είναι εφκολο να διαβαςτεί και δίνει ζμφαςθ ςτον τρόπο που 
εξελίχκθκεσ ςταδιακά μζςα ςτο χρόνο. Eπίςθσ βοθκά ςτο να καταγράψεισ τα ονόματα των 
εταιρειϊν ι ατόμων που ςυνεργάςτθκεσ μαηί τουσ.   

 Είναι το καλφτερο να μιλιςεισ για τουσ προθγοφμενουσ εργοδότεσ ςου, αν αυτοί 
είναι γνωςτοί.   

 Είναι αρνθτικό όμωσ, αν μόλισ ζχεισ βγει ςτθν αγορά εργαςίασ και αν υπιρχαν 
διαςτιματα που ιςουν άνεργοσ. 

 
Το "λειτουργικό βιογραφικό" παρουςιάηει τισ ικανότθτεσ που απζκτθςεσ, βάηοντασ ςε 
δεφτερθ μοίρα τισ επωνυμίεσ εταιρειϊν ι ατόμων που ςυνεργάςτθκεσ.   

 Επιτρζπει να ζχεισ μεγαλφτερθ ευελιξία και μπορείσ να αποφφγεισ  χρονολογικζσ 
επαναλιψεισ.   

 Αποφεφγει να δϊςει ζμφαςθ ςτθ μικρι επαγγελματικι ςου εμπειρία και ςτθν 
εξζλιξι ςου.  

2.5. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ  

2.5.1 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:  
 
Bιογραφικό ςθμείωμα   
 
Προςωπικά ςτοιχεία 

Oνοματεπϊνυμο: Μαρία Καπετανίδου  

Διεφκυνςθ: Λεωφ. Ιωνίασ 1026 Ηράκλειο  

Τ.Κ. 71305 Κριτθ  

Τθλζφωνο: 281/232----  

Ημερομθνία γζννθςθσ: 15/10/1976   

πουδζσ  



 

1994-95: Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ηρακλείου. Ειδικι 
Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου  
1994: Απολυτιριο από το Γενικό Λφκειο Αγίου Νικολάου  
 
 
 
 

υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ  
Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 1995: Ραρακολοφκθςθ ςεμιναρίου 200 ωρϊν με κζμα 
“Χριςθ ςυςτθμάτων Ρλθροφορικισ ςτον Τουριςμό” ςτο Κζντρο Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ “Α---”.   
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, απαςχολικθκα ςτο γραφείο Γενικοφ 
Τουριςμοφ “ΧΧΧΧ” ςτθν Ιεράπετρα, ςτον τομζα ζκδοςθσ ειςθτθρίων.   
 

Ξζνεσ Γλώςςεσ  
Αγγλικά, Γαλλικά ςε επίπεδο---- Γερμανικά, --- πολφ καλά  
 

Γνώςεισ Πλθροφορικισ  
Ρολφ καλι γνϊςθ επεξεργαςίασ κειμζνου ςε περιβάλλον WINDOWS (πρόγραμμα 
W…) και διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων (πρόγραμμα Α. ..)  
 

Προχπθρεςία  
Απρίλιοσ - Oκτϊβριοσ 1996: Υποδοχι ςτο ξενοδοχείο "ΧΧΧΧΧ" ςτθ Σθτεία.  

Αλλαγι ςυναλλάγματοσ και ζκδοςθ λογαριαςμϊν πελατϊν. Με πρόταςι 
μου το ξενοδοχείο κακιζρωςε ςα δϊρο νεοαφιχκζντων πελατϊν, ζνα 
καλάκι με αρωματικά φυτά τθσ Κριτθσ. Το δϊρο αυτό άρεςε περιςςότερο 
ςτουσ πελάτεσ και αντικατάςτθςε προθγοφμενο πολφ ακριβότερο.  

Ιοφνιοσ - Oκτϊβριοσ 1995: Υπάλλθλοσ ςτο Τουριςτικό Γραφείο "ΧΧΧΧΧ" ςτο 
Ηράκλειο.  

Μεταφορζσ πελατϊν από το Αεροδρόμιο. Συνοδόσ εκδρομϊν ςτο φαράγγι 
τθσ Σαμαριάσ.  

 
Ενδιαφζροντα  

Μζλοσ του ςυλλόγου “Φίλοι Κρθτικοφ Αλόγου”.  
Oρειβαςία, κολφμβθςθ.  

 
 
Ο τφποσ αυτοφ του βιογραφικοφ δείχνει:  

Άτομο με προχπθρεςία ςτον Τουριςτικό τομζα, με γνϊςεισ εφαρμογϊν 
Ρλθροφορικισ (ειδίκευςθ ΙΕΚ, ΚΕΚ) ζξυπνο και δραςτιριο. Ο 
ενδιαφερόμενοσ εργοδότθσ παρακολουκεί "εφκολα" τθν καρριζρα και τθν 
εξζλιξθ του υποψθφίου.  

 
 
 
 
 



 

2.5.2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:  
 
Βιογραφικό ςθμείωμα 
  
Γιϊργοσ Καπετανίδθσ  

Ερωτοκρίτου 1025, Χανιά  

ΤΚ 73100  

τθλ. 0821/933---  

20 ετϊν  

 
Διαχείριςθ:  

Υπεφκυνοσ ςε μπαρ με 4 άτομα προςωπικό. Επιλογι μουςικισ και προςφορϊν 
ςτουσ πελάτεσ.  

 
Εξυπθρζτθςθ Πελατών:  

Σερβιτόροσ ςε εςτιατόριο Α' κατθγορίασ. Εμπειρία ςτο χειριςμό δυςαρεςτθμζνων 
πελατϊν. Γνϊςτθσ του γαλλικοφ τρόπου ςερβιρίςματοσ.  

 
Σεχνικζσ Γνώςεισ:  

Τεχνίτθσ ςε ςυνεργείο επιςκευισ αυτοκινιτων. Γνϊςεισ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν 
οργάνων ελζγχου λειτουργίασ αυτοκινιτων.  

 
Ο τφποσ αυτοφ του βιογραφικοφ:  

 Δείχνει αμζςωσ τισ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του ατόμου.  

 Μπορεί να καλφψει κενά ανεργίασ.  

2.6  ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΝΣΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 
 
 Τα προςωπικά ςου ςτοιχεία μποροφν να οργανωκοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Μια 
καλι διάταξθ και παρουςίαςθ είναι αυτι που ακολουκεί:  
 
1. Προςωπικά ςτοιχεία: (Πνομα Διεφκυνςθ, Τθλζφωνο)  

2. Μόρφωςθ, πουδζσ: (Σχολείο, Ανϊτερθ Σχολι)  

3. Προχπθρεςία: (Ρροςόντα, Ειδίκευςθ)  

4. Ενδιαφζροντα: (ευκαιρία να δείξεισ ότι είςαι πολφπλευρθ 

προςωπικότθτα με ποικίλα ενδιαφζροντα.)  

5. υμπλθρωματικά ςτοιχεία: (Στοιχεία που δεν ταιριάηουν ςε οποιαδιποτε άλλθ 

κατθγορία, όπου τονίηεισ κάποιεσ διαφορετικζσ ικανότθτεσ που ζχεισ. Επίςθσ μπορείσ 

να γράψεισ τι ς’ ενδιαφζρει ςτον τομζα εργαςίασ τθσ εταιρείασ που απευκφνεςαι)  

6. υςτάςεισ: (Oνόματα και ςτοιχεία ατόμων που μποροφν να μιλιςουν κετικά για 

ςζνα. Ρροςοχι: Ειδοποίθςε και προετοίμαςε τα άτομα αυτά)  



 

 
“Προςωπικά ςτοιχεία”  

 Δε χρειάηεται να δϊςεισ πολλζσ και κουραςτικζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ για 
παράδειγμα, ςτοιχεία ςχετικά με τθν ομάδα ςου, τθν αςφάλειά ςου, τι δουλειά 
κάνει θ γυναίκα ςου και πωσ λζνε τα παιδιά ςου. 

 Αν κζλεισ να δϊςεισ μια προςωπικι και πιο ανκρϊπινθ υφι ςτο βιογραφικό 
ςου, μπορείσ να παρουςιάςεισ τα “προςωπικά ςου ςτοιχεία” χωρίσ να τα 
ορίηεισ χωριςτά, π.χ όνομα:….. Επίκετο:…. κ.λ.π.  
 

“Μόρφωςθ - ςπουδζσ”  

 Το κομμάτι που γράφεισ για τισ ςπουδζσ ςου, μπορεί να μπει ςτθν αρχι του 
βιογραφικοφ, αν κεωρείσ ότι είναι το πιο ςπουδαίο που ζχεισ κάνει, και φυςικά 
πρζπει να τονιςτεί αν μόλισ ζχεισ τελειϊςει το ςχολείο και δεν ζχεισ κάνει κάτι 
περιςςότερο. 

 Στο ίδιο κομμάτι (ςπουδζσ) γράψε όλεσ τισ δεξιότθτεσ - προςόντα που 
απζκτθςεσ ςτο ςχολείο, ζτςι ϊςτε να κερδίςεισ τισ εντυπϊςεισ. Επίςθσ είναι 
χριςιμο να αναφζρεισ οποιαδιποτε ςεμινάρια ζχεισ παρακολουκιςει, κάτι που 
αξιολογείται ςαν επιπλζον μόρφωςθ και εξειδίκευςθ 

 Για να αποφφγεισ τισ φλυαρίεσ, μπορείσ να χωρίςεισ τθν ενότθτα ςε τμιματα: 
τόποσ εκπαίδευςθσ: (ςχολείο, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κλπ ςτο οποίο φοίτθςεσ), ειδίκευςθ - 
εισ: (ξεκινϊντασ από τισ πιο πρόςφατεσ)  

 
“Προχπθρεςία” 

 Εδϊ ζχουμε ίςωσ το πιο κρίςιμο κομμάτι που κα κακορίςει αν κα πετφχει ι όχι 
το βιογραφικό ςου. 

 Αντί να παρουςιάςεισ τθν εμπειρία ςου ςε ςυντομία, ανάλυςε τι ακριβϊσ ζχεισ 
κάνει χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο.  

Ραράδειγμα: Αντί να γράψεισ: Εχω καλι εμπειρία ςτθ χριςθ Η/Υ μπορείσ 
να πεισ: Ξζρω να χρθςιμοποιϊ αποτελεςματικά το περιβάλλον WINDOWS, 
και να ςχεδιάηω λογιςτικά φφλλα. Ειμαι ικανόσ χριςτθσ του κειμενογράφου 
W… for Windows.   

 Να είςαι ειλικρινισ με τον εαυτό ςου και ρεαλιςτισ. 

 Ρροςπάκθςε να περιγράψεισ αναλυτικά τισ ικανότθτεσ που ζχεισ. 

 Θυμιςου να τονίςεισ τα ςτοιχεία αυτά με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ. Ρροςοχι: μθ 
χρθςιμοποιείσ λζξεισ ι εκφράςεισ που ςτθν παρζα ςου είναι γνωςτζσ, αλλά κα 
φανοφν “κουφζσ” ι προςβλθτικζσ ςτον εργοδότθ.  

 
Να κάποια βοικεια για να περιγράψεισ τισ ικανότθτζσ ςου:  

 Γνωρίηω να ςχεδιάηω με Η/Υ… Γ 

 Γνωρίηω να οδθγϊ αυτοκίνθτο και μοτοςυκλζττα  

 Μιλάω πολφ καλά Αγγλικά και Γερμανικά  

 Μπορϊ να κάνω service ςε μθχανιματα  

 Εκπαιδεφω άτομα ςτο surfing, ςκι, δθμόςιεσ ςχεςεισ κλπ.  

 Με ενδιαφζρει να ςυνεργάηομαι με ςυναδζλφουσ  

 Είμαι υπεφκυνο άτομο   



 

 Κάλυψε τα κενά ι τισ αλλαγζσ που τυχόν υπάρχουν ςτθν καριζρα ςου.  

  
Ενασ τρόποσ για να το πετφχεισ είναι να γράψεισ ζνα "λειτουργικό βιογραφικό". 
Αλλοσ τρόποσ είναι να παρουςιάςεισ τισ δουλειζσ που ζκανεσ ςε διάρκεια ετϊν, 
αντί μθνϊν.  
 

“Ενδιαφζροντα”   

 Το κλειδί επιτυχίασ εδϊ είναι να δείξεισ ότι είςαι ζνα άτομο ιςορροπθμζνο. 
Ρροςπάκθςε να δεισ τι και γιατί από όςα γράφεισ κα μποροφςαν να 
ενδιαφζρουν τον υποψιφιο εργοδότθ ςου.  
 

Ραρακάτω περιγράφονται μερικζσ δραςτθριότθτεσ και κάποιεσ ςχετικζσ ιδιότθτεσ 
που ςυνοδεφουν το άτομο που τισ ακολουκεί:  
    

Δραςτθριότθτα Άτομο  

ηωγραφικι: δθμιουργικό, ιρεμο  

μουςικό όργανο:          δθμιουργικό, ικανό 

γυμναςτικι:    υγιζσ 

ερευνθτισ ςπθλαίων:       αφοςίωςθ, ζρευνα  

Ραρακολουκείσ ηωντανζσ  
ςυναυλίεσ: 

καλλιτεχνικό άτομο, ιρεμο 

ποδθλαςία: υγιζσ, “ανεξάρτθτο” 

oρειβαςία: ικανό, γυμναςμζνο  

αν ςυμμετζχεισ ςε αγϊνεσ 
μοτοςυκλετιςτϊν 

ενκουςιϊδεσ, τολμθρό  
 

ποδόςφαιρο, μπάςκετ:  ανταγωνιςτικό, δραςτιριο 

 
Τζλοσ, θ ςυμμετοχι ςου ςε κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, δείχνουν τισ πτυχζσ του 
χαρακτιρα ςου, και τθν προκυμία να ςυνεργαςτείσ με άλλουσ.  

 
“υμπλθρωματικά ςτοιχεία”   

 Εδϊ μπορείσ να δϊςεισ μια πιο πλατιά εικόνα κάποιων δεξιοτιτων - προςόντων 
που ζχεισ και, ακόμα, να περιγράψεισ τουσ λόγουσ που ςε ενδιαφζρει θ δουλειά 
που ηθτάσ. Ζχεισ τθ δυνατότθτα να καλφψεισ κενά που τυχόν υπάρχουν ςτο 
βιογραφικό και κεωρείσ ότι δεν τα ζχεισ αναλφςει ι εξθγιςει αρκετά.   

 Σ’ αυτό το ςθμείο αναφζρεισ και ςχετικά με τισ ςτρατιωτικζσ ςου υποχρεϊςεισ.   

 Σου δίνεται ακόμα θ ευκαιρία να γράψεισ άλλεσ ικανότθτεσ και εμπειρίεσ που 
πιςτεφεισ ότι κα βοθκιςουν, όπωσ ότι ζχεισ δίπλωμα οδιγθςθσ αυτοκινιτου και 
μοτοςυκλζτασ ι ότι ζχεισ δίπλωμα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, ναυαγοςϊςτθ, κ.ά.  
 

Προςωπικζσ “επιτυχίεσ”   

 Συχνά ςτα βιογραφικά υπάρχει κάποια παράγραφοσ που περιλαμβάνει τισ κφριεσ 
προςωπικζσ “επιτυχίεσ” και τισ αρμοδιότθτεσ του ατόμου. Ακόμθ είναι ςτοιχείο που 
“γεμίηει” το βιογραφικό ςε περίπτωςθ που δεν ζχεισ προχπθρεςία. 

 
Αν δυςκολεφεςαι να ςκεφτείσ τισ προςωπικζσ ςου επιτυχίεσ μπορείσ να ςυμβουλευτείσ τον 
παρακάτω πίνακα για μια πρϊτθ γεφςθ. Ρικανόν να ζχεισ πετφχει κάποιο από τα 
παρακάτω:   



 

 να ζχεισ εκλεγεί ςαν πρόεδροσ ι γραμματζασ μιασ πολιτικισ ι πολιτιςτικισ ομάδασ 
π.χ. γραμματζασ πολιτιςτικοφ ςυλλόγου…   

 να ζχεισ πάρει κάποιο μετάλλιο, να ζχεισ πάρει οποιαδιποτε διάκριςθ 
επαγγελματικι ι όχι  να ζχεισ κερδίςει κάποιο πιςτοποιθτικό ςπουδϊν   

 να ιςουν πολφ καλόσ μακθτισ ι  

 να ζχεισ μάκει ξζνεσ γλϊςςεσ  
 
“υςτάςεισ”   
 
 Διάλεξε ανκρϊπουσ που κα μιλιςουν κετικά για ςζνα  
 Eπικοινϊνθςε μαηί τουσ πρϊτα, για να δείσ αν κζλουν να ςε ςυςτιςουν   
 Bεβαιϊςου ότι κα είναι διακζςιμοι όταν τουσ χρειαςτείσ   
 Διάλεξε άτομα που ζχουν ιδθ μια καλι δουλειά. Aυτό κα μποροφςε να δϊςει 

μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτισ ςυςτάςεισ τουσ  
 

2.7 ΠΑΡΟΤΙΑΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ  
 
Θυμιςου: οι πρϊτεσ εντυπϊςεισ είναι αυτζσ που μετροφν και που μζνουν, γι' αυτό ζνα 
βιογραφικό που είναι πολφπλοκο ι ανοργάνωτο, ζχει λίγεσ πικανότθτεσ να πετφχει.   
Δϊςε ςτο βιογραφικό επαγγελματικό χαρακτιρα (γράφε το ςε Η/Υ και τφπωςζ το ςε καλό 
εκτυπωτι)   
 
 Να είναι απλό, ευκολοδιάβαςτο και κατανοθτό (λογικά περικϊρια, ςτοιχθμζνο 

κείμενο)   
 Να ζχει αρκετό άγραφο χϊρο (ο χϊροσ αυτόσ προςδίνει ευχάριςτθ όψθ ςτο κείμενο 

και το κακιςτά ευκολοδιάβατο)   
 Μθν παραφορτϊνεισ το βιογραφικό προςπακϊντασ να του δϊςεισ μοντζρνο ςτυλ, 

ςχζδιο και ςχιμα   
 Μθν προςπακείσ να τα χωρζςεισ όλα ςε μια ςελίδα   
 Χρθςιμοποίθςε κακαροφσ τίτλουσ 
 Χρθςιμοποίθςε διαχωριςτικζσ- κατατακτικζσ κουκίδεσ (βοθκοφν να τονίςεισ κάποια 

πράγματα, δίνουν επαγγελματικό φφοσ ςτο κείμενο και οδθγοφν τουσ αναγνϊςτεσ 
ςτα πιο ενδιαφζροντα ςθμεία του) 


