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«Η προσωπικότητα  τελικά  και όχι το πτυχίο είναι το κύριο 
διαβατήριο για µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον εργασιακό 
χώρο .  Για τις διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα , τα 
απαραίτητα προσόντα  για να σταδιοδροµήσει κάποιος , εκτός 
από τα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας , αποτελούν η 
γνώση µιας ξένης γλώσσας , η πολύ καλή χρήση των 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και το πτυχίο .  Στο δηµόσιο τοµέα, 
αντιθέτως , κυριαρχούν  τα τυπικά  προσόντα , δηλαδή το πτυχίο 
και το µεταπτυχιακό , ενώ τα προσωπικά στοιχεία δεν παίζουν 
σχεδόν κανένα ρόλο .  

Τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι πρότινος στην αγορά 
εργασίας  έχουν ανατραπεί , οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και τα 
πρώτα "θύµατα" αυτής της αλλαγής είναι , κατά κύριο λόγο, οι 
νέοι , των οποίων η ανεργία  καλπάζει , αλλά και οι ίδιοι οι 
εργαζόµενοι , οι οποίοι τα τελευταία χρόνια νιώθουν έντονη 
εργασιακή ανασφάλεια .  Ο µεγάλος ανταγωνισµός που έχει 
επέλθει στην αγορά εργασίας  έχει προκαλέσει εργασιακή 
ανασφάλεια , η οποία , σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, 
επιδεινώνεται  ακόµη περισσότερο από τον πολύ σηµαντικό 
ρόλο που διαδραµατίζει η προσωπικότητα  στην πρόσληψη αλλά 
και στην επαγγελµατική ανέλιξη . 

Ο ακριβής προσδιορισµός των προσωπικών  στοιχείων , τα 
οποία θεωρούνται σηµαντικά  για να προσληφθεί ένας νέος και 
που θα πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόµενος , ποικίλλει από 
εταιρεία σε εταιρεία .  Οι περισσότερες απόψεις όµως συγκλίνουν 
στο θέµα της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας στα νέα 
δεδοµένα , στην οµαδικότητα , στην αντοχή υπό πίεση και στην 
ικανότητα συνεργασίας µε άτοµα από διαφορετικές κουλτούρες .  
Ένα στέλεχος σήµερα δεν αρκεί να κάνει σωστά τη δουλειά του 
και να εκτελεί απλώς τα καθηµερινά καθήκοντά του µε 
συνέπεια .  Χρειάζεται να προβληµατίζεται στη δουλειά του , να 
αναζητεί διαρκώς τρόπους βελτίωσης , έτσι ώστε η δουλειά να 
γίνεται καλύτερα , οικονοµικότερα , ταχύτερα και 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

αποτελεσµατικότερα .  ∆εν αρκεί η απλή ένταξη και υποταγή στο 
σύστηµα της επιχείρησης , πρέπει να γίνεται συνεχής προσπάθεια 
βελτίωσής του . Πέρα από αυτή τη σηµαντική ικανότητα , 
ανάµεσα στα άλλα χαρακτηριστικά  που ζητεί η αγορά εργασίας 
είναι η διάθεση και ικανότητα  για συνεχή εκσυγχρονισµό 
γνώσεων και ικανοτήτων .  Ένα άλλο ζητούµενο είναι η 
εξωστρέφεια , δηλαδή η θεώρηση των πραγµάτων από µια οπτική 
γωνία πέρα από τη δική του εργασία , το δικό του αντικείµενο , 
το τµήµα ή την επιχείρηση .  Η ικανότητα δηλαδή να έχει κανείς 
"το µάτι του στραµµένο προς τα έξω", προς το τι κάνουν και 
πώς λειτουργούν στο εξωτερικό της επιχείρησης .  Τελευταία και 
ιδιαίτερα σηµαντική απαίτηση των επιχειρήσεων  είναι η 
οµαδικότητα .  Οι επιχειρήσεις  ζητούν ανθρώπους οι οποίοι 
µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο µιας 
οµάδας . 

Μια από τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία 
χρόνια είναι και το γεγονός ότι ο εργαζόµενος αλλάζει πολλές 
θέσεις εργασίας σε διαφορετικές  εταιρείες .  Υπολογίζεται ότι, 
από τη στιγµή που θα προσληφθεί ένας νέος ως τη 
συνταξιοδότησή του, αλλάζει κατά  µέσο όρο 10 εργοδότες , 
σύµφωνα  µε στοιχεία που προέρχονται από την Αµερική .  Το 
άτοµο που αναζητά εργασία  θα πρέπει να διαθέτει µια πολύ 
καλή γενική παιδεία για να µπορεί να αντεπεξέρχεται  στις 
διαφορετικές  κάθε φορά εργασιακές  απαιτήσεις .  Η υπερβολική 
εξειδίκευση  δηλαδή στις διοικητικής υφής εργασίες χάνει πλέον 
την αίγλη της .  

Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας , 
υπάρχουν  και τα τυπικά  προσόντα  που πρέπει να διαθέτει ένας 
νέος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τη σταδιοδροµία του σήµερα, 
προκειµένου να βρει δουλειά στο χώρο των ιδιωτικών  
επιχειρήσεων . Στα τυπικά προσόντα περιλαµβάνονται το πτυχίο 
και το µεταπτυχιακό , η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαιτέρως 
της αγγλικής και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή . Επιθυµητή 
είναι η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας .  Εδώ θα πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι, τις περισσότερες φορές , ζητείται και η 
εργασιακή πείρα που συνήθως προσδιορίζεται γύρω στα ένα ως 
δύο χρόνια». 

Από  τον  ηµερήσιο  τύπο .  
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ΘΕΜΑΤΑ: 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 

κειµένου χωρίς δικά σας σχόλια σε 80 – 100 λέξεις . 
Μονάδες 25 

 

Β. 1. Να εκθέσετε σε µια παράγραφο 5-6 σειρών το 
περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος του 
κειµένου : 

   «Τα δεδοµένα που ίσχυαν µέχρι πρότινος στην 
αγορά εργασίας έχουν ανατραπεί, οι απαιτήσεις 
έχουν αλλάξει και τα πρώτα "θύµατα" αυτής της 
αλλαγής είναι, κατά κύριο λόγο, οι νέοι . » 

Μονάδες 5 
 

 2. Για κάθε παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε 
να χρησιµοποιήσετε µια δική σας φράση ή µια 
φράση του κειµένου για πλαγιότιτλό της . 

Μονάδες 10 
 

 3. Χρησιµοποιώντας καθεµία από τις παρακάτω λέξεις 
γράψτε από µια δική σας πρόταση, ώστε να φαίνεται 
η σηµασία της λέξης . (Οι λέξεις µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε αριθµό ή πτώση). 

 
  ανασφάλεια, ανταγωνισµός, συγκλίνουν, πλαίσιο, 

βελτίωση. 
Μονάδες 5 

 

 4. Σύµφωνα µε το κείµενο «Η προσωπικότητα και όχι 
το πτυχίο είναι το κύριο διαβατήριο για µια 
επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον εργασιακό χώρο . » 

  Να εντοπίσετε στο κείµενο πέντε (5) επιχειρήµατα 
που στηρίζουν αυτή την άποψη και να τα γράψετε . 

Μονάδες 5 
 

Γ. «Υπολογίζεται ότι, από τη στιγµή που θα προσληφθεί 
ένας νέος ως τη συνταξιοδότησή του, αλλάζει κατά 
µέσο όρο 10 εργοδότες, σύµφωνα µε στοιχεία που 
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προέρχονται από την Αµερική . Το άτοµο που αναζητά 
εργασία θα πρέπει να διαθέτει µια πολύ καλή γενική 
παιδεία για να αντεπεξέρχεται στις διαφορετικές 
κάθε φορά εργασιακές απαιτήσεις . Η υπερβολική 
εξειδίκευση στις διοικητικής υφής  εργασίες χάνει 
πλέον την αίγλη της». 

 

 Με αφορµή τις παραπάνω θέσεις να αναπτύξετε τις 
προσωπικές σας απόψεις σε ένα άρθρο, που θα 
διαβάσετε στους συµµαθητές σας στο µάθηµα του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

   (400-500 λέξεις) 
 

Μονάδες 50 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε 

στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των  

φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  

4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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