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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Α΄ ΑΘΗΝΑ 
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Ρηγοπούλου Αικατερίνη  

Μπαλλίνης Νικόλαος  
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ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 ΑΓΩΓΗ  ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ  

«Αλαδεηώ εξγαζία θαη παξνπζηάδω ζωζηά ηα πξνζόληα κνπ - 
Βηνγξαθηθό - πλέληεπμε»  

 

Αξ. έγθξηζεο: Πξάμε 1ε 2465/13-12-2013 ηεο ΓΓΔ Α΄Αζήλαο  

 

 

πκκεηέρνληεο Μαζεηέο  

1. Κξίθε Κσλζηαληίλα 

2. Μνπζηφγηαλλεο Παλαγηψηεο 

3. Μπνπδνχξα εκπαζηηάλ 

4. Φνπξγθάι Μαξιέλα 

5. Φηιηππαίνο Γηψξγνο 

6. Γθηφζη Ρίγθεξο 

7. Κνπξκπάλσθ σθξάηεο 

8. Μαρκνχλη Ννπξειληίλ 

9. Μπεινχιη Άληδεια 

10. Κνπδκίδνπ Έιελα 

11. Κνπδκίδεο Γηάλλεο 

12. Μάξηεο Δπάγγεινο 

13. Μηξάληα Νίμνλ-θάηιεξ 

14. Παηέιεο σηήξεο 

15. Μηραιηλνχ Μαξθέια 

16. ειίζηα Μαξίλνο 

17. Υαιηάζνο ηέθαλνο 

18. θήθα Νίθε 

19. Βαξχηηκνο Θάλνο 
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ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

Σν ζρνιείν ζην νπνίν γηα παξαπάλσ απφ είθνζη ρξφληα 

ππεξεηνχκε, εθπαηδεχεη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ζαλ ζηφρν 

ηνπο έρνπλ αθελφο ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Δπηθεληξψλνληαο νη καζεηέο η ηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο ζηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, δελ έδηλαλ ηελ απαξαίηεηε 

ζεκαζία ζηελ ζσζηή παξνπζίαζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, θαζψο 

θαη ζηελ νηθνδφκεζε ζσζηήο απηναλη ίιεςεο.  Σελ αλάγθε απηή  

εληνπίζακε θαη ζειήζακε λα ηθαλνπνηήζνπκε πινπνηψληαο ην 

πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο «Αλαδεηψ εξγαζία θαη 

παξνπζηάδσ ζσζηά ηα πξνζφληα κνπ –Βηνγξαθηθφ –  πλέληεπμε».  

Μέζα απφ η ηο ζπλαληήζεηο καο επηδηψμακε λα δεζνχκε ζαλ 

νκάδα, λα θαηαλνήζνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ καζεηψλ θαη 

λα αλαδείμνπκε ηα ζεη ηθά ζηνηρεία ηεο θάζε πξνζσπηθφηεηαο.  

Αξσγνχο ζηελ  πξνζπάζεηά καο απηή είρακε  ηελ Τπεχζπλε ηνπ 

ΚΔΤΠ θα Κσζηνπνχινπ Γεσξγία πνπ καο θαζνδήγεζε ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη εθπφλεζε ηνπ έξγνπ καο  θαζψο θαη ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο θν Αιεμαλδξή Αλδξέα  πνπ κε 

επαηζζεηνπνίεζε καο παξείρε ακέξηζηε βνήζεηα.  

      Οη ππεχζπλνη θαζεγεηέο  

      Σζηαηά Δπαγγειία  

      Μπνπηνπξίδνπ Μαξία  

      Ρεγνπνχινπ Αηθαηεξίλε  

      Μπαιιίλεο Νηθφιανο  
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ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηε ζεκαηνινγία  «Πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο».  

Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη:  

 λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ η ηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη λένη σο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ 

απνθνηηψληαο απφ ην ζρνιείν θαη αλαδεηψληαο κία ζέζε  

ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 Να αλαπηχμνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γχξσ ηνπο 

γλσξίδνληαο η ηο ηερληθέο ζσζηήο επηθνηλσλίαο ιεθη ηθήο θαη 

κε ιεθη ηθήο.  

 Να ηνλσζεί ε απηνπεπνίζεζή ηνπο εθζέηνληαο ηνλ εαπηφ 

ηνπο ζηε νκάδα θαη αλαγλσξίδνληαο ηα ζεη ηθά ζηνηρεία ηνπο.  

 Ο ηειηθόο ζθνπόο είλαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο 

δεμηόηεηεο ζωζηήο παξνπζίαζεο ηωλ πξνζόληωλ ηνπο 

θαη ηωλ πξνζωπηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ .  
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

21 Ννεκβξίνπ 2013 

πλάληεζε κε καζεηέο πνπ 
επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο –

ζπγθαηάζεζε γνλέσλ 

28 Ννεκβξίνπ 2013 Γλσξηκία νκάδαο 

5 Γεθεκβξίνπ 2013 
πδήηεζε κε  ηνπο καζεηέο γηα ην 

ζέκα 

12 Γεθεκβξίνπ 2013 
πκβφιαην θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο 

19 Γεθεκβξίνπ 2013 
 

Ο εαπηφο κνπ/ ζηνηρεία ηνπ 
ραξαθηήξα κνπ 

9 Ιαλνπαξίνπ 2014 

Ση κνπ άξεζε θαη ηη δε κνπ άξεζε ζηηο 
γηνξηέο - θνπή πξσηνρξνληάηηθεο 

πίηαο-πλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε 
ηνπ ΚΔΤΠ 

16 Ιαλνπαξίνπ 2014 Δγψ θαη νη άιινη 

23 Ιαλνπαξίνπ 2014 
Υαξαθηεξηζηηθά κνπ πνπ είκαη 

ππεξήθαλνο γηα απηά (ζπκπιήξσζε 
ζπξενχ) 

 
6 Φεβξνπαξίνπ 2014 

Η εηθφλα ηνπ ζψκαηνο- Πξνβνιέο 
πνπ θάλνπκε ζηνπο άιινπο- Αίηεζε 

13 Φεβξνπαξίνπ 2014 Οινθιήξσζε Αίηεζεο 

20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

27 Φεβξνπαξίνπ 2014 
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

πγθέληξσζε πξνζσπηθψλ 
ζηνηρείσλ/πηζηνπνηεηηθψλ 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

6 Μαξηίνπ 2014 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

13 Μαξηίνπ 2014 πλέληεπμε 

20 Μαξηίνπ 2014 
Οδεγίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ ζηε 

ζπλέληεπμε 

27 Μαξηίνπ 2014 
Βησκαηηθέο αζθήζεηο ζπκπεξηθνξάο 

ζηε ζπλέληεπμε 

3 Απξηιίνπ 2014 πκπιήξσζε πιηθνχ 

10 Απξηιίνπ 2014 Οξγάλσζε παξνπζίαζεο  

8 Μαΐνπ 2014 
Σειηθή Παξνπζίαζε power point 
Πξφβεο γηα βίληεν παξνπζίαζεο 

15 Μαΐνπ 2014  
Απνραηξεηηζκφο / αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 

Οη κέζνδνη πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

θαηαηγ ηζκφο ηδεψλ, ζπδήηεζε,  ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θη ελεξγνπνίεζε,  ρξήζε ππνινγηζηή θαη β ίληεν -

πξνβνιέα γηα ηελ πξνβνιή δηαθαλεηψλ θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

βηνγξαθηθνχ θάζε καζεηή, β ησκαηηθέο αζθήζεηο γ ηα ηελ εκπέδσζε 

ηεο ζσζηήο παξνπζ ίαζεο ζηελ ζπλέληεπμε.  Δπίζεο θαζνδήγεζε 

θαη ζπλεξγαζία είρακε κε ηελ ππεχζπλε ηνπ ΚΔΤΠ θα 

Κσζηνπνχινπ.  
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Δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισής τους κατά 

την υλοποίηση 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κεησκέλε ζπκκεηνρή θάπνησλ καζεηψλ 

ιφγσ ππνρξεψζεσλ ηνπο.  Δπίζεο  θάπνηεο εκέξεο πνπ 

απνπζίαδαλ νξηζκέλνη θαζεγεηέο θαη καζεηέο ζε εθπαηδεπη ηθέο 

επηζθέςεηο δεκηνπξγνχληαλ θελά ζε θάπνηα ηκήκαηα νπφηε ε 

νκάδα ήηαλ νιηγνκειήο. Απηή ε δπζθνιία δελ καο πηφεζε θαη ε 

νκάδα ζπλέρηζε ην έξγν ηεο αλαπιεξψλνληαο η ηο ρακέλεο ψξεο ζε 

θάπνηα θελά άιιεο εκέξεο κε φπνηνλ απφ ηνπο θαζεγεηέο είρε 

θελφ.  

Έλα κηθξφ πξφβιεκα ήηαλ επίζεο φη η  αλαγθαδφκαζηαλ λα 

αιιάδνπκε ρψξν ζπλάληεζεο αθνχ θάπνηεο θνξέο ην εξγαζηήξην 

ην ρξεζηκνπνηνχζε ε Σξίηε ηάμε  γηα εμνκνίσζε παλειιελίσλ 

εμεηάζεσλ. Απηφ επηπρψο ιχζεθε αθνχ καο παξαρσξήζεθε ην 

γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ πνπ δηέζεηε ππνινγηζηέο.  
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Παραγόμενο Τλικό  

Βηνγξαθηθό ζεκείωκα 

Σν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (Curriculum Vitae) είλαη ν "θαζξέθηεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ καο εαπηνχ" θαη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ. Θα πξέπεη λα απνδψζνπκε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηε ζχληαμε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, θαζψο ε πξψηε καο 

γλσξηκία κε ηνλ εθάζηνηε εξγαζηαθφ ρψξν ζα γίλεη κέζσ απηνχ ηνπ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ. Σν βηνγξαθηθφ, δειαδή, ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε εηθφλα πνπ ζα 

ζρεκαηίζεη γηα εκάο ν εξγνδφηεο ζηνλ νπνίν απεπζπλφκαζηε θαη απφ απηφ ζα 

εμαξηεζεί, πηζαλφηαηα, αλ ζα πεξάζνπκε ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο (αμηνιφγεζε κέζσ ηεζη ηθαλνηήησλ, ζπλέληεπμε, θ.α.) ή φρη.  

Πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην Βηνγξαθηθφ εκείσκα δελ 

κπνξεί λα καο εμαζθαιίζεη ηελ επηζπκεηή πξφζιεςε. Ωζηφζν, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απφξξηςή καο, εάλ δελ έρεη ζπληαρζεί κε επαγγεικαηηθφ θαη 

πξνζεγκέλν ηξφπν. 

 

1. ΓΔΝΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 

ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

Παξαθάησ, δίλνληαη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, νη νπνίεο ζα καο βνεζήζνπλ λα ην θαηαζηήζνπκε 

φζν πην ειθπζηηθφ γίλεηαη ζηνπο πηζαλνχο/κειινληηθνχο εξγνδφηεο. 

 Η κνξθή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε θαη επαγγεικαηηθή. 

 Παξνπζηάδεηαη πάληνηε δαθηπινγξαθεκέλν, ηππσκέλν ζε Α4 ραξηί, θαη 

πνηέ ρεηξφγξαθν (κφλν ζε πεξίπησζε πνπ καο δεηεζεί ρεηξφγξαθν 

γξάςηκν). 

 Σν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε γξακκαηνζεηξά είλαη καχξν ή 

ζθνχξν κπιε. 

 Η γξακκαηνζεηξά ζπλεζίδεηαη λα είλαη Times New Roman ή Arial θαη ην 

κέγεζνο απηήο 12. Βέβαηα, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε νπνηαδήπνηε άιιε 

ζέινπκε, εθφζνλ απνπλέεη ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή 

ζνβαξφηεηα. 

 Καιφ είλαη ε έθηαζή ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ζειίδεο. 
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 Θα πξέπεη λα είλαη θαηαλεκεκέλν ζε ελφηεηεο ή θεθάιαηα, επθξηλψο 

δηαρσξηζκέλα κε επαξθή δηαζηήκαηα θαη πεξηζψξηα, έηζη ψζηε λα είλαη 

επαλάγλσζην θαη ηζφξξνπα ηνπνζεηεκέλν ζηε ζειίδα. 

 Δάλ απνζηέιινπκε ην βηνγξαθηθφ καο αληαπνθξηλφκελνη ζε 

ζπγθεθξηκέλε αγγειία, ζα πξέπεη λα ην ζπληάμνπκε ζηε γιψζζα πνπ 

θαηαρσξήζεθε ε αγγειία. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απηή ε πιεξνθνξία 

δίλεηαη θαη κέζσ ηεο αγγειίαο, θαζψο καο ελεκεξψλνπλ ζε πνηα 

γιψζζα επηζπκνχλ λα ην ιάβνπλ. Δάλ ην απνζηείινπκε κε δηθή καο 

πξσηνβνπιία θαη απεπζπλφκαζηε ζε ειιεληθέο εηαηξείεο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εάλ φκσο απεπζπλφκαζηε ζε ζπγαηξηθέο 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, ζα είλαη θαιχηεξν λα ην ζπληάμνπκε ζηα 

αγγιηθά. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ζπκβνπιέο πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε ππφςε, φηαλ 

ζπληάζζνπκε ην βηνγξαθηθφ καο ζεκείσκα, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο 

θαιχηεξεο εληππψζεηο ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ. 

ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 Φξνληίδνπκε λα είλαη πξνζεγκέλν, επαγγεικαηηθφ θαη επαλάγλσζην 

ζηε κνξθή ηνπ. 

 Φξνληίδνπκε λα είλαη πιήξεο, ζαθέο θαη θαηαηνπηζηηθφ σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. 

 Σν ζπληάζζνπκε ζηα αγγιηθά εάλ απαληάκε ζε αγγειία γξακκέλε ζηα 

αγγιηθά ή εάλ ην ζηέιλνπκε ζε πνιπεζληθή εηαηξεία. Αιιηψο, ην 

ζπληάζζνπκε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Γνκνχκε θαη νξγαλψλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζε ινγηθή ζεηξά θαη ζε 

ελφηεηεο, δηεπθνιχλνληαο ηνλ αλαγλψζηε λα εληνπίζεη ηα ζεκεία πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

 Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε αληίζηξνθε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηελ πην πξφζθαηε θαη πεγαίλνληαο 

πξνο ηα πίζσ. 

 Απνθεχγνπκε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε έληνλσλ, πιάγησλ, θεθαιαίσλ ή 

ππνγξακκηζκέλσλ γξακκάησλ. 
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 Αλαθέξνπκε κφλν ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Η έθηαζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο λα κελ μεπεξλά ηηο δχν 

ζειίδεο. 

 Πξνζαξκφδνπκε ην βηνγξαθηθφ καο ζεκείσκα, έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχκε θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγγειίαο ή ηεο εηαηξείαο 

ζηελ νπνία απεπζπλφκαζηε. 

 Αλαλεψλνπκε ζπζηεκαηηθά ην βηνγξαθηθφ καο ζεκείσκα κε φπνηα λέα 

ζηνηρεία πξνθχπηνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

Σν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο, κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν θαη ζεηξά, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνπο 

ππεχζπλνπο επηινγήο λα εληνπίζνπλ εχθνια ηα πεδία πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηαηνπηζηηθφ, αιιά 

ζπγρξφλσο θαη πεξηιεπηηθφ. Αθνινπζεί ε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: νλνκαηεπψλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο, δηεχζπλζε, 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο άξξελεο. 

ΠΟΤΓΔ: πεξίνδνο ζπνπδψλ, ηίηινο πηπρίνπ, ηκήκα ζρνιήο θαη 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Ξεθηλάκε πάληνηε απφ ην ηειεπηαίν πηπρίν πνπ 

απνθηήζακε ή ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν βξηζθφκαζηε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αθφκε ζπνπδάδνπκε. Δάλ δελ έρνπκε κεγάιε εξγαζηαθή 

εκπεηξία ή αλ ην απαηηεί ε ζέζε, κπνξείηε λα αλαθέξνπκε ηα πην ζεκαληηθά 

καζήκαηα ή εξγαζίεο πνπ θάλακε θαη ηα νπνία θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζέζε εξγαζίαο πνπ καο ελδηαθέξεη. Μπνξνχκε, επίζεο, λα ζεκεηψζνπκε ηνλ 

ηίηιν ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, αλ έρνπκε ιάβεη 

ππνηξνθία γηα ζπνπδέο ή άιιεο δηαθξίζεηο είλαη θαιφ λα ην αλαθέξνπκε. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: ε θαηαγξαθή ηεο πξνυπεξεζίαο, ζα μεθηλήζεη 

απφ ηελ παξνχζα ζέζε πνπ θαηέρνπκε ή απηή ζηελ νπνία απαζρνιεζήθακε 

ηειεπηαία, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εκεξνκελίεο, ηελ επσλπκία ηεο 

εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο καο θαη ηηο βαζηθέο καο 
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αξκνδηφηεηεο. Δπηκέλνπκε πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ 

θάπνηαο πξνεγνχκελεο εξγαζίαο καο, φηαλ ε ζέζε γηα ηελ νπνία ζέηνπκε 

ππνςεθηφηεηα είλαη ζρεηηθή κε απηή. 

Δάλ βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο καο, πηζαλφηαηα δε δηαζέηνπκε 

επαξθή ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηππηθή εξγαζηαθή απαζρφιεζε. 

Ωζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε δηαζέηνπκε θαζφινπ εκπεηξία. Μπνξείηε λα 

παξνπζηάζνπκε σο εξγαζηαθή εκπεηξία (ζε ζρέζε πάληα κε ηε ζέζε πνπ 

επηδηψθνπκε λα θαηαιάβνπκε): 

 ηελ πξαθηηθή καο άζθεζε 

 ηελ εζεινληηθή εξγαζία πνπ έρνπκε πξνζθέξεη 

 ηε ζπκκεηνρή καο ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

 ηε κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο 

 ηελ επνρηθή απαζρφιεζε (π.ρ. ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο) 

 ηελ ζηξαηησηηθή καο ζεηεία (ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ), εηδηθά αλ ην 

ζψκα, ν βαζκφο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ απνθηήζακε θαηά ηελ δηάξθεηά 

ηεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε πνπ καο ελδηαθέξεη. 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ: αλαθέξνπκε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, εάλ ππάξρνπλ ή 

πεξηγξάθνπκε ην επίπεδν γλψζεο κε αμηνινγηθά επηξξήκαηα, φπσο "κέηξηα, 

θαιά, πνιχ θαιά, άξηζηα". 

ΓΝΩΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: πνηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γλσξίδνπκε, πνηεο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη άιιεο γλψζεηο, φπσο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, δηαρείξηζε δηθηχνπ, ζρεδηαζηηθά ή ζηαηηζηηθά παθέηα θ.α. 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ/ΔΜΙΝΑΡΙΑ: αλαθέξνπκε ηελ εκεξνκελία 

(μεθηλψληαο απφ ην πην πξφζθαην) θαη ηνλ ηίηιν ηνπ ζπλεδξίνπ, ηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ. Αλ ε παξαθνινχζεζε ησλ 

ζεκηλαξίσλ έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία 

ηα βαζηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα θαηαηνπίζνπκε ηνλ ππεχζπλν επηινγήο ζε 

πνην αληηθείκελν/πεδίν εθπαηδεπηήθακε. 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ: αλαθέξνπκε θάζε ελαζρφιεζε ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν καο θαη ηαπηφρξνλα 

κπνξεί λα δψζεη ζηνπο κειινληηθνχο καο εξγνδφηεο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 
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γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά καο, ηα ελδηαθέξνληά καο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

έρνπκε αλαπηχμεη. Φξνληίδνπκε λα αλαθέξνπκε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ ηπρφλ καο δηαθνξνπνηνχλ ζεηηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη βέβαηα κφλν 

εθείλεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα! 

ΤΣΑΔΙ: κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 

αλαθέξνπκε έλαλ πξψελ πξντζηάκελφ καο, ν νπνίνο κπνξεί λα εγγπεζεί γηα 

καο θαη ηηο ηθαλφηεηεο καο ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο καο. Δάλ 

δελ έρνπκε θάπνηα πξνυπεξεζία, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε έλαλ 

θαζεγεηή απφ ηε ζρνιή πνπ απνθνηηήζακε, ηνλ νπνίν έρνπκε βέβαηα 

ελεκεξψζεη θαη ν νπνίνο είλαη πξφζπκνο λα δψζεη εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία κίαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα εκάο. 

Δπηπιένλ Πιεξνθνξίεο: εθφζνλ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο ηνπ βηνγξαθηθνχ, κπνξείηε λα ηηο εληάμνπκε ζε μερσξηζηή 

θαηεγνξία κε ηίηιν "Άιιεο Γλψζεηο", "πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο" ή 

"πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθνχο πιιφγνπο". Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο κπνξεί 

λα είλαη νη παξαθάησ: (α) ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο, 

επηκειεηήξηα, θαζψο θαη ηπρφλ ζπκκεηνρή καο ζε θνηλσληθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, (β) θαηνρή άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηελ απνθηήζακε, (γ) επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

(ηίηινο, ην πφηε γξάθηεθε θαη πνχ δεκνζηεχηεθε), (δ) ζπκκεηνρή σο 

νκηιεηήο/-ηξηα ζε εκεξίδεο ή ζπλέδξηα, ηνπο ηίηινπο, ηνλ θνξέα δηεμαγσγήο 

ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ εκεξνκελία, (ε) δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθέο 

θαη έρνπκε απνθηήζεη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο ή ηεο επαγγεικαηηθήο 

καο εκπεηξίαο, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκεηή ζέζε. (ζη) Δθφζνλ ην 

απαηηεί ε πξνθεξπρζείζα ζέζε, πξνο ην ηέινο ηνπ βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε εάλ είκαζηε θάηνρνο δηπιψκαηνο 

απηνθηλήηνπ ή κεραλήο. 

3. ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

1. Απνζηνιή βηνγξαθηθνχ σο απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλε αγγειία ζηνλ 

έληππν ή ειεθηξνληθφ ηχπν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηνχκε ην βηνγξαθηθφ καο ζεκείσκα ζε θάπνην βαζκφ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
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εθάζηνηε ζέζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηνλίδνπκε θαη αλαθεξφκαζηε πην 

αλαιπηηθά ζηελ απμεκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ ηπρφλ 

δηαζέηνπκε, εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθεξφκελε ζέζε ή 

παξαιείπνπκε λα αλαθέξεηε ζηνηρεία ηα νπνία δελ απαηηνχληαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζέζεο. 

2. Απνζηνιή βηνγξαθηθνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, fax ή 

ηαρπδξνκείνπ ζε εηαηξείεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ρσξίο λα έρεη 

αλαθνηλσζεί ε θάιπςε θάπνηαο ζέζεο. 

3. Πξνζσπηθή ππνβνιή ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ζε εηαηξείεο πνπ 

καο ελδηαθέξνπλ (ρσξίο λα έρεη αλαθνηλσζεί ε θάιπςε θάπνηαο ζέζεο), 

επηδηψθνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κία πξνζσπηθή ζπλάληεζε κε 

θάπνηνλ ππεχζπλν επηινγήο. 

4. πκκεηνρή ζε "Ηκέξεο Καξηέξαο & ηαδηνδξνκίαο". Η ζπκκεηνρή καο 

ζε ηέηνηεο δηνξγαλψζεηο, καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δψζνπκε ην 

βηνγξαθηθφ καο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε πνιιά άηνκα 

δηαθφξσλ εηαηξεηψλ, ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ. 

5. Ηιεθηξνληθή θαηαρψξεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ καο ζεκεηψκαηνο ζε 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο. 

6. Απνζηνιή ηνπ βηνγξαθηθνχ καο ζεκεηψκαηνο ζε Γξαθεία Δπξέζεσο 

Δξγαζίαο / πκβνχινπο Δπηρεηξήζεσλ θαη άιιεο αλάινγεο πεγέο, νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ βάζε βηνγξαθηθψλ, ηα νπνία δηνρεηεχνπλ ζε 

εηαηξείεο-πειάηεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ. 

πλέληεπμε 

• Η ζπλέληεπμε είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο επηινγήο 

πξνζσπηθνχ θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απνηειεί ίζσο ην 

θξηζηκφηεξν ζηάδην ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα λα βξνχκε δνπιεηά. 

• Σα 10-15 ιεπηά πνπ δηαξθεί κηα ζπλέληεπμε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαξηέξαο καο. 

Ση ζθνπό έρεη ε ζπλέληεπμε; 

• Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν: νη γλψζεηο 

καο, ηα επαγγεικαηηθά καο πξνζφληα, ηα πξνζσπηθά καο 
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ραξαθηεξηζηηθά (αμίεο, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο) θαη νη επηθνηλσληαθέο 

καο ηθαλφηεηεο, ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο 

εξγαζίαο θαη ηεο επηρείξεζεο. 

• Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνςεθίνπ λα απνδείμνπκε ηελ θαηαιιειφηεηά 

καο γηα ηελ πξνζθεξφκελε ζέζε εξγαζίαο θαη λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. 

Πξνεηνηκαζία γηα ηε πλέληεπμε 

Σν κπζηηθφ γηα µία πεηπρεκέλε ζπλέληεπμε είλαη ε πξνεηνηκαζία. Η 

πξνεηνηκαζία απηή απαηηεί δνπιεηά α) γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη β) 

γηα λα γλσξίζνπκε ην θνξέα, ηελ επηρείξεζε πνπ πξνζεγγίδνπκε θαη ζα καο 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν λα απνθηήζνπκε ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο φζν 

θαη λα αλαπηχμνπκε ζηξαηεγηθέο παξνπζίαζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο καο.  

� Γλσξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο  

Η πξνεηνηκαζία καο πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ 

βηνγξαθηθνχ καο ζεµεηψµαηνο. Αλ θαη θάηη ηέηνην θαίλεηαη απηνλφεην θαη ν 

θαζέλαο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη γλσξίδεη πνιχ θαιά ην βηνγξαθηθφ ηνπ, 

παξφια απηά ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ ππάξρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο είλαη κεγάιε θαη µφλν ε άξηζηε πξνεηνηκαζία κπνξεί λα καο 

πξνζηαηεχζεη απφ παγίδεο θαη θαθνηνπηέο. Με ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ 

βηνγξαθηθνχ καο ζεµεηψµαηνο εληνπίδνπκε ηα αδχλαηα ζεκεία καο, ηδηαίηεξα 

ζε ζρέζε µε ηελ πξνζθεξφµελε ζέζε, θαζψο επίζεο θαη ηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία είλαη πνιχ πηζαλφ λα καο δεηεζνχλ δηεπθξηλήζεηο ή θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο. θεθηφκαζηε ηελ εθπαίδεπζε καο, ηα πξνζφληα καο, ηελ 

εκπεηξία καο, αλαγλσξίδνπκε ηα ζεηηθά ζεκεία θαη ηηο δεμηφηεηεο καο.  

Σέινο, θξνληίδνπκε λα έρνπκε καδί καο έλα αληίγξαθν ηνπ βηνγξαθηθνχ καο 

ζεµεηψµαηνο.  

� Γλσξίδνπκε ηελ επηρείξεζε, ζέζε εξγαζίαο, ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ελδηαθεξφκαζηε αιιά θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη θαιφ λα γλσξίδνπκε αθνξνχλ ηε ζέζε ηεο 

εηαηξείαο ζηελ αγνξά, ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ην 

αληηθείκελν ηεο πξνζθεξφµελεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ απηή 

έρεη, ην πξνζθεξφµελν κηζζφ θ.ά. Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο µπνξείηε λα 
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ζπιιέμεηε απφ ηνλ πεξηνδηθφ θαη εκεξήζην ηχπν απφ εηδηθά θπιιάδηα πνπ 

εθδίδεη ε εηαηξεία, απφ ηα Γξαθεία δηαζχλδεζεο αιιά θαη απφ ην Internet.  

� Φξνληίδνπκε ηελ εκθάληζε καο. 

Γίλνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκθάληζε καο γηα ηελ παξνπζίαζε καο ζηε 

ζπλέληεπμε. Απνθεχγνπκε νηηδήπνηε εμεδεηεκέλν θαη θξνληίδνπκε λα έρνπκε 

ληχζηκν θαηάιιειν γηα ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία 

ελδηαθεξφκαζηε.  

� Φηάλνπκε ζηελ ψξα καο  

Τπνινγίδνπκε ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα λα θηάζνπκε ζην ρψξν ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη θξνληίδνπκε λα είκαζηε εθεί ιίγν πην λσξίο. Οπνηαδήπνηε 

αξγνπνξία ζα ζαο γεκίζεη άγρνο, ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ γηα ηελ πεξίπησζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέληεπμεο  

 Σα «πξέπεη» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο :  

 Νηπλφκαζηε επαγγεικαηηθά θαη θξνληηζκέλα. Μηα θξνληηζκέλε εκθάληζε, 

αλάινγε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο δεκηνπξγεί µηα θαιή πξψηε εληχπσζε 

θαη πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνλ ππεχζπλν ηεο ζπλέληεπμεο.  

 Όηαλ κπαίλνπκε ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ ηεο ζπλέληεπμεο ηνλ ραηξεηάκε 

µε µηα ζθηθηή ρεηξαςία. Σν ίδην θαη θαηά ηελ έμνδφ καο απφ ην γξαθείν.  

 Καζφκαζηε αθνχ πξψηα καο πξνζθεξζεί µία ζέζε. Καζφκαζηε άλεηα θαη 

πξνζέρνπκε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο καο απνθεχγνληαο αδέμηεο θηλήζεηο θαη 

εμεδεηεκέλνπο ηξφπνπο. Κάζηζκα µε ην ζψκα ειαθξά γεξκέλν πξνο ηα 

µπξνο ζεσξείηαη ην πην θαηάιιειν θαη ππνδειψλεη ελεξγεηηθφηεηα θαη 

ελδηαθέξνλ.  

 Γείρλνπκε ελζνπζηαζκφ θαη ζνβαξφηεηα. Δίκαζηε ρακνγειαζηνί θαη λα 

δηαηεξνχκε νπηηθή επαθή µε ην ζπλνκηιεηή καο.  

 Φξνληίδνπκε µε ηηο απαληήζεηο καο λα αλαδείμνπκε ηα πξνζφληα θαη ηηο 

δεμηφηεηεο καο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε µε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. 

Πξνζέρνπκε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Δθθξαδφκαζηε ζσζηά, ρσξίο 

γισζζηθά ιάζε.  

 Πξηλ απνρσξήζνπκε απφ ην ρψξν ηεο ζπλέληεπμεο, δελ μερλάκε λα 

επραξηζηήζνπκε ηνλ ππεχζπλν ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ επθαηξία ηεο 

ζπλάληεζεο αιιά θαη λα ξσηήζνπκε πνην ζα είλαη ην επφκελν βήκα ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο.   

Σα «δελ πξέπεη» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο  
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� Γελ απαληάκε µκνλνιεθηηθά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ππεχζπλνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο. Δμεγνχκε ηελ απάληεζή καο δίλνληαο παξαδείγκαηα.  

� Γελ επηθξίλνπκε ηνλ πξνεγνχκελν εξγνδφηε καο. Σν πηζαλφηεξν είλαη ν 

ππεχζπλνο ηεο ζπλέληεπμεο λα ζθεθηεί φηη αχξην ζα πνχκε ηα ίδηα ιφγηα γηα 

εθείλνλ.  

� Απνθεχγνπκε λα ιέκε ςέκαηα πνπ κπνξνχλ εχθνια λα απνθαιπθζνχλ. Αλ 

δε ζέινπκε λα πνχκε ηελ αιήζεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα ην νπνίν γίλεηαη 

ζπδήηεζε πξνηηκνχκε λα ην απνθχγνπκε δηαθξηηηθά.  

� Απνθεχγνπκε ηε θιπαξία.  

� Απνθεχγνπκε ηελ θξηηηθή θαη λα δείρλνπκε επηθπιαθηηθφηεηα, θαρππνςία ή 

πξνθαηάιεςε.  

� Γελ δείρλνπκε δπζθνξία ή δπζαλαζρέηεζε, αλ γηα παξάδεηγκα δε καο 

αξέζεη ν ηξφπνο πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλέληεπμε, απνξία ή εηξσλεία αλ δε 

ζπκθσλνχκε µε ηηο ηδέεο ηνπ ππεχζπλνπ ηεο ζπλέληεπμεο θαη βέβαηα δελ 

δηαπιεθηηδφκαζηε ή ινγνκαρνχκε γηα λα απνδείμνπκε ην πνηνο  

έρεη δίθην.  

� Γελ δηαθφπηνπκε ην ζπλνκηιεηή καο.  

� Μελ θαπλίδνπκε αθφκα θαη αλ καο πξνζθεξζεί ηζηγάξν.  

� Απνθεχγνπκε εξσηήζεηο γηα ην κηζζφ, ην σξάξην θαη ηηο δηαθνπέο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο 

� Γελ θνξάκε έληνλν άξσκα. 

 � Γελ καζάκε ηζίρια. 

 Να κελ μερλάκε όηη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία καο ζηε 

ζπλέληεπμε είλαη: 

• Η ζεηηθή καο ζηάζε απέλαληη ζηε δνπιεηά 

• Οη επηθνηλσληαθέο καο ηθαλφηεηεο 

• Η απηνπεπνίζεζε θαη ε επειημία 

• Η θξηηηθή ζθέςε θαη ην νκαδηθφ πλεχκα 

• Οη εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο καο ηθαλφηεηεο, εάλ ε ζέζε ην απαηηεί 

• Πάλσ απφ φια είλαη ζεκαληηθφ λα κελ πξνζπνηεζνχκε θάηη άιιν απφ 

απηφ πνπ είκαζηε, γηαηί αθφκε θαη αλ θαηαθέξνπκε λα καο 

πξνζιάβνπλ, ζην κέιινλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα κελ 

κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε. 
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 ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ας προσκαλούμε στην παρουσίαση του προγράμματος 

Αγωγής ταδιοδρομίας που θα γίνει την  

 Σρίτη 20Μαΐου και ώρα 10.00πμ 

στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

 

 

 

 

 

  

 


