
 

1. ΨΑΧΝΟΝΣΑ ΓΙΑ ΔΟΤΛΕΙΑ  
 
Για να βρεισ δουλειά τρεισ είναι οι κυριότεροι τρόποι:  
 
1.1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ OΑΕΔ  
1.2 ΜΙΚΡΕ ΑΓΓΕΛΙΕ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  
1.3 ΦΙΛΟΙ - ΤΓΓΕΝΕΙ - ΓΝΩΡΙΜΙΕ  
1.4 ΆΛΛΕ ΠΗΓΕ  

1.1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ OΑΕΔ (ΑΝ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΟΣΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΟΤ OΑΕΔ).  

Ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: O άνεργοσ 
παρουςιάηεται και ηθτά εργαςία με τθν 
ταυτότθτα του. Αμζςωσ εκδίδεται το 
“δελτίο εγγραφισ ανζργου” μαηί με ζνα 
δελτίο ανεργίασ (ςυνθκίηεται να λζγεται 
“κάρτα ανεργίασ”) και είναι το αποδεικτικό 
ςτοιχείο τθσ ανεργίασ του. Η κάρτα 
ανεργίασ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 
τθ ςυμμετοχι του ανζργου ςε επιδοτοφμενα ςεμινάρια των Κζντρων 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) Με το δελτίο αυτό, ο άνεργοσ καταχωρείται 
ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ του OΑΕΔ. Καταγράφονται προςωπικά ςτοιχεία, 
εκπαίδευςθ, ξζνεσ γλϊςςεσ, προχπθρεςία, εμπειρία, ηθτοφμενο είδοσ 
εργαςίασ, μιςκόσ που κα αποδεχόταν κλπ. Τπάρχει κωδικοποίθςθ για τα 
επικυμθτά επαγγζλματα που αναηθτάει ο ενδιαφερόμενοσ οπότε αυτοί οι 
κωδικοί ςυγκρίνονται με τουσ κωδικοφσ των επαγγελμάτων που ηθτοφν οι 
εργοδότεσ. ε περίπτωςθ που ταιριάηουν ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενοσ και 
μεςολαβεί το Γραφείο Εργαςίασ για τα ςτοιχεία του εργοδότθ. Μετά τθν 
πρόςλθψθ διακόπτεται θ κατάςταςθ ανεργίασ (και τυχόν επίδομα ανεργίασ).  

1.2 MΙΚΡΕ AΓΓΕΛΙΕ ΣΟΝ (ΣΟΠΙΚΟ - EΘΝΙΚΟ) TΤΠΟ  

Τπάρχουν αρκετζσ εφθμερίδεσ που 
ειδικεφονται ςτισ αγγελίεσ εφρεςθσ 
εργαςίασ. Πρόςεξε όμωσ! Κάποιεσ αγγελίεσ 
είναι παραπλανθτικζσ και επιηθτοφν όχι 
ακριβϊσ αυτό που εμφανίηουν αλλά κάτι 
άλλο, ςυνικωσ απογοθτευτικό. Αλλεσ πάλι 
εμφανίηονται μόνο και μόνο για να πιάςουν 
τον ςφυγμό τθσ αγοράσ ωσ προσ ζνα 
επάγγελμα, ι και για να δθμιουργιςουν μια 
βάςθ δεδομζνων με εργαηόμενουσ 
διαφόρων ειδικοτιτων. Διάβαςε προςεκτικά τι προςόντα ηθτάει από τουσ 
υποψιφιουσ και απάντθςε ςτζλνοντασ το βιογραφικό ςου και ότι άλλο ηθτοφν 
ςτθν αγγελία μζςα ςτισ προκεςμίεσ. Καλό είναι να καλφπτεισ όςο το δυνατόν 
περιςςότερα από αυτά που ηθτάει θ αγγελία. Όμωσ, ςε περίπτωςθ που δεν 
καλφπτεισ όλα, αλλά αρκετά από τα ηθτοφμενα προςόντα, μθν αποκαρρυνκείσ. 
Απάντθςε ςτθν αγγελία ςτζλνοντασ το βιογραφικό ςου και ότι άλλο ηθτάει. 
Είναι πολφ ςυχνό να προςλαμβάνονται άτομα που καλφπτουν μζροσ των 
προδιαγραφϊν τθσ κζςθσ, είτε γιατί ζχουν προςόντα που κάνουν τουσ 



 

εργοδότεσ να ξεχνοφν κάποια άλλα δευτερεφοντα για αυτοφσ, είτε γιατί δεν 
βρζκθκαν άτομα που να τισ καλφπτουν πλιρωσ. Παράδειγμα: μπορεί να μθν 
καλφπτεισ τισ γνϊςεισ και τα προςόντα που χαρακτθρίηονται ςαν επικυμθτά 
ςτισ μικρζσ αγγελίεσ. 

1.3 ΦΙΛΟΙ - ΤΓΓΕΝΕΙ - ΓΝΩΡΙΜΙΕ  

Αυτι είναι θ πιο παλιά μζκοδοσ για να βρεισ δουλειά.  
Θα υπάρχει πάντα, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ 
επιχειριςεισ, αλλά όχι ςε τζτοια ζκταςθ ϊςτε να 
αποκαρδιϊνεςαι με ςκζψεισ του τφπου “αν δεν 
ζχεισ μζςον δεν γίνεται τίποτα”. Κάκε μζρα πάρα 
πολλοί ςαν και ςζνα, χωρίσ “μζςον”, βρίςκουν 
δουλειά χάρισ ςτισ ςπουδζσ τουσ, τθν εξειδίκευςι 
τουσ και τθν επιμονι τουσ. Όμωσ για να δοφμε και 
τα καλά τθσ υπόκεςθσ. Πάντα κα υπάρχουν 
κάποιοι φίλοι ι ςυγγενείσ που κα μποροφν να ςε 
βοθκιςουν με ςυςτάςεισ ι και να ςε πάρουν ςτθν 
δουλειά τουσ, για πρακτικι (κα ςου χρθςιμεφςει 
ςαν προχπθρεςία). Oι χρθςιμότεροι είναι αυτοί 
που χαρακτθρίηονται ςαν “άτομα με επιρροι” που ςυνικωσ είναι ιδιοκτιτεσ 
μεγάλων επιχειριςεων, διευκυντζσ οργανιςμϊν, ςτελζχθ φορζων κλπ. 
’αυτοφσ πρζπει να πασ με ξεκακαριςμζνεσ απόψεισ για το τι ηθτάσ, τι 
παραχωριςεισ είςαι ζτοιμοσ να κάνεισ και πόςο είςαι διατεκειμζνοσ ν’ 
αγωνιςτείσ για να μείνεισ ςε μια δουλειά. Δεν πρζπει να θςυχάηεισ με 
υποςχζςεισ για ςίγουρθ δουλειά “ςιμερα - αφριο”, αλλά να τουσ ενοχλείσ, 
μζχρι τελικά να βρεκεί θ πολυπόκθτθ κζςθ. Μθν ςτθρίηεςαι αποκλειςτικά ς’ 
αυτοφσ. Παράλλθλα ψάχνε για δουλειά και με άλλεσ μεκόδουσ, δοκίμαςε τισ 
δυνάμεισ ςου!!!  

1.4 ΆΛΛΕ ΠΗΓΕ  

 Δικτυωθείτε!  
Δεν είναι τόςο μακριά για τθν εποχι μασ θ 
αναηιτθςθ δουλειάσ μζςω των sites του 
δικτφου INTERNET. Πολλοί από εμάσ 
κακόμαςτε ϊρεσ ψάχνοντασ ςτο δίκτυο. 
Ακόμα και Ελλθνικζσ εφθμερίδεσ 
“βγαίνουν” ςτο δίκτυο που ζχουν αγγελίεσ 
προςφοράσ εργαςίασ. Να ζνασ τρόποσ για 
να “ψάξεισ” για δουλειά. τθν πρϊτθ οκόνθ 
που μπαίνεισ ςτο INTERNET, επιλζγεισ 
Netsearch και μετά job (keyword). Άλλοσ τρόποσ είναι να ξζρεισ τισ 
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ εταιρειϊν. Ψάχνεισ homepage  
Παράδειγμα: http://www.eteria.provider.etc και μετά ςτο τμιμα jobs ι 
personnel (eteria, provider = όνομα εταιρείασ και προμθκευτι ςφνδεςθσ 
ςτο δίκτυο INTERNET).  

 

 τα πλαίςια υλοποίθςθσ προγραμμάτων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ πολλζσ 
φορζσ δθμιουργοφνται κζςεισ απαςχόλθςθσ. Μια τακτικι παρακολοφκθςθ 
των φορζων που υλοποιοφν τζτοια προγράμματα ςτθν Κριτθ, μπορεί να 



 

ζχει κετικά αποτελζςματα. Παράδειγμα: το YOUTHSTART, δθμιοφργθςε 
ςυμβουλευτικοφσ ςτακμοφσ που βοθκοφν νζα άτομα για επαγγελματικι 
αποκατάςταςθ. Σζτοια γραφεία Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, 
λειτουργοφν ςτουσ Διμουσ του Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου, Ρεκφμνου, και 
Χανίων και ςτα Γραφεία του υνδζςμου Σοπικϊν Ενϊςεων Διμων & 
Κοινοτιτων Κριτθσ (Επιςτθμονικό & Σεχνολογικό Πάρκο Κριτθσ - Βαςιλικά 
Βουτϊν, Σ.Θ.: 1279 - 71 110 Ηράκλειο).  

 

 Σο Πανεπιςτήμιο Κρήτησ (πρωτοποριακά) για να ςυνδζςει τθν Ζρευνα και 
τθν Εκπαίδευςθ με τθν Παραγωγι, δθμιοφργθςε μια υπθρεςία με ςκοπό να 
πλθροφορεί τουσ τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ του, αλλά και άλλουσ νζουσ 
πτυχιοφχουσ, για τθν φπαρξθ κενϊν κζςεων ςε επιχειριςεισ όλθσ τθσ 
Ελλάδασ. Αυτό το γραφείο ονομάηεται “Γραφείο Ξανθόπουλου - 
Πνευματικοφ” προσ τιμι των δφο κακθγθτϊν του, και διακζτει Σράπεηα 
Πλθροφοριϊν θ οποία ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ νζεσ κζςεισ που 
προκφπτουν ςτισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ.  

 

 Μια άλλθ υπθρεςία που είναι κοινι ςε άλλεσ χϊρεσ και δεν υπάρχει με τθν 
ίδια μορφι ςτθν Ελλάδα είναι τα . τθν χϊρα μασ λειτουργοφν ςαν 
ςφμβουλοι επιλογισ προςωπικοφ, παρζχοντασ υπθρεςίεσ ςε εργοδότεσ. Σα 
Ιδιωτικά Γραφεία Εργαςίασ προδιαγράφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ κζςθσ, 
τα απαιτοφμενα προςόντα και προχωροφν - οριςμζνεσ φορζσ- μζχρι και τθν 
τελικι επιλογι του προςωπικοφ. Τπάρχουν τζτοιου είδουσ αγγελίεσ ςτον 
τοπικό τφπο.  

 

 Και μια δοκιμαςμζνθ ςυμβουλι: Μθν ξεχνάσ ότι είμαςτε πολίτεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ςθμαίνει ότι ζχεισ το δικαίωμα να εργαςτείσ ςε 
οποιαδιποτε χϊρα-μζλοσ. Μπορείσ λοιπόν να απευκυνκείσ - ενϊ είςαι ςε 
κάποια από αυτζσ τισ χϊρεσ- ςτα εκεί Γραφεία Εργαςίασ. τθν Ευρϊπθ δεν 
είναι αςυνικιςτεσ οι μετακινιςεισ εργαηομζνων από χϊρα ςε χϊρα. 


