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1 Ο ΣΤΟΧΟΣ – ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ 

Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε: 

● Πώς να βελτιώσετε τις οργανωτικές σας δεξιότητες και να φέρνετε εις πέρας τα 

διάφορα καθήκοντα που έχετε αναλάβει, 

● Να δομείτε τον χρόνο σας καλύτερα και να αναθέτετε αποτελεσματικά τα διάφορα 

καθήκοντα σε άλλους, 

● Πώς να χρησιμοποιείτε απλά εργαλεία προκειμένου να βελτιώσετε την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων ενώ σχεδιάζετε και  οργανώνετε τις δράσεις σας γύρω από την 

θέσπιση στόχων είτε προσωπικών είτε επαγγελματικών. 

2 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Μεταφορικά μιλώντας, ο σχεδιασμός είναι σαν ένας χάρτης που σας οδηγεί προς την 

ολοκλήρωση της εργασίας. Ο καλός σχεδιασμός και οι καλές οργανωτικές δεξιότητες σας 

δίνουν την ικανότητα να φέρετε εις πέρας τα καθήκοντά σας με έναν πιο οργανωμένο τρόπο. 

Έχετε, έτσι,  μεγαλύτερο έλεγχο απέναντι στα καθήκοντα και τον χρόνο που έχετε να 

διαθέσετε για την υλοποίησή τους  και μπορείτε να οργανώσετε τον εαυτό σας και τους 

άλλους καλύτερα προκειμένου να είστε πιο αποτελεσματικοί και συνεπείς στην επίτευξη των 

στόχων που θέσατε.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Προτού εισχωρήσουμε στο περιεχόμενο, πάρτε μερικά λεπτά και σκεφτείτε τις παρακάτω δύο 

ερωτήσεις:  

1. Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε (το οποίο δεν το κάνετε τώρα) 

που αν το κάνατε σε καθημερινή βάση θα προκαλούσε σημαντική θετική διαφορά στην 

προσωπική σας ζωή;  

2. Αντίστοιχα, ποιο πράγμα θα έφερνε παρόμοια αποτελέσματα στην επιχειρηματική ή 

επαγγελματική σας ζωή; 

Γράψτε τις απαντήσεις σας και θα επιστρέψετε σε αυτές αργότερα.  
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Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε σε προσωπικό και επαγγελματικό  επίπεδο από τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό; 

● Ο σχεδιασμός μειώνει τους κινδύνους και τις παραβλέψεις- Ο σχεδιασμός μειώνει 

τα ενδεχόμενα κινδύνου και ανεξέλεγκτων αβεβαιοτήτων για το μέλλον. 

● Ο σχεδιασμός διευκολύνει την άσκηση ελέγχου- Ο σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει 

μόνο προληπτική σκέψη, αλλά και δράση. Με το σχεδιασμό εντοπίζετε τους 

αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη των στόχων που θέσατε. Αυτοί οι 

αποτελεσματικοί τρόποι για σχεδιασμό μπορούν να καθοριστούν μέσω προβλέψεων.   

● Ο σχεδιασμός προωθεί την δημιουργικότητα και την καινοτομία- Ο σχεδιασμός 

διευκολύνει τον εντοπισμό των καλύτερων εναλλακτικών ανάμεσα από πολλές 

επιλογές και ενθαρρύνει την μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανακάλυψη νέων ιδεών 

που υποστηρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους  σας.  

● Ο σχεδιασμός συντελεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων- Σχεδιασμός σημαίνει 

τον εκ των προτέρων καθορισμό των δράσεων και πόρων (ανθρώπινων και υλικών) 

που απαιτούνται για τον στόχο.  Διευκολύνει την λήψη αποφάσεων γιατί 

περιλαμβάνει την επιλογή του πιο εφικτού τρόπου δράσης και κατάλληλων πόρων 

ώστε να οδηγηθείτε στους στόχους σας.  

● Ο σχεδιασμός αυξάνει την προσωπική αποτελεσματικότητα-Η αποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με τoν βαθμό στον οποίο είστε σε θέση να επιτύχετε τους στόχους σας με 

τον να κατανέμετε αποτελεσματικά όλους τους πόρους. 

● Ο σχεδιασμός παρέχει καθοδήγηση- Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκάθαρα οριοθετεί 

και χαρτογραφεί κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση ήπιων λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί μια σειρά αντικειμένων.   

 

3 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ EISENHOWER (EISENHOWER MATRIX) 

Ο Πίνακας  του Eisenhower είναι ένα πολύ απλό, παρόλα αυτά αποτελεσματικό εργαλείο για 

να θέτετε σε προτεραιότητα τις προσωπικές και επαγγελματικές σας δραστηριότητες 

ανάλογα με το επίπεδο του επείγοντα χαρακτήρα και της σημαντικότητας αυτών. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τις δραστηριότητες 

στις οποίες θα πρέπει να εστιάσετε καθώς επίσης κι εκείνες τις οποίες θα πρέπει να 
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αγνοήσετε. Ας δούμε πρώτα τη διαφορά μεταξύ εκείνων των αντικειμένων που είναι 

επείγοντα και εκείνων που είναι σημαντικά. 

 

3.1 Επείγον έναντι Σημαντικού 

Αξιοποιούμε και οργανώνουμε τον χρόνο μας με βάση τον επείγοντα χαρακτήρα και την 

σημαντικότητα των καθηκόντων. Τι σημαίνει ότι κάτι είναι επείγον; Πώς ορίζουμε την 

σημαντικότητα; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο; 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ; ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ; 

● Τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν την 

άμεση προσοχή και δράση σας- 

αντιδράτε/απαντάτε σε επείγοντα 

πράγματα 

● Σας ασκούν πίεση και μπορούν να σας 

βάλουν σε αμυντική λειτουργία 

οδηγώντας σας σε αρνητική στάση 

● Συνήθως είναι ορατά και εύκολα στην 

διεκπεραίωσή τους 

● Τις περισσότερες φορές ορίζονται από 

άλλους- συνήθως με την ενασχόληση 

επειγουσών εργασιών συνεισφέρετε 

στους στόχους κάποιου άλλου 

● Οι συνέπειες από την μη διαχείρισή 

τους είναι άμεσες 

● Τα σημαντικά πράγματα συνήθως 

συνεισφέρουν στις αξίες και τους 

μακροπρόθεσμους στόχους υψηλής 

προτεραιότητας 

● Απαιτούν μεγαλύτερη προδραστικότητα 

από μέρους σας- χρειάζεται να πάρετε 

πρωτοβουλίες και να λάβετε δράση όταν 

συμβαίνουν πράγματα 

● Συνήθως είναι λιγότερο ευδιάκριτα 

● Η προσήλωση στα σημαντικά ζητήματα 

σας καθιστά ήρεμους, συγκεντρωμένους 

και  εφευρετικούς  

 

 

Είναι εύκολο να αποσπαστούμε απαντώντας σε επείγοντα ζητήματα και αναβάλλοντας τα 

σημαντικά αν δεν είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους στόχους/αποτελέσματα που θέλουμε 

να επιτύχουμε. 

Σύμφωνα με Τον Πίνακα  του Eisenhower, μπορείτε να διαχειριστείτε τον χρόνο σας με 4 

διαφορετικούς τρόπους (4 τεταρτημόρια). 

Τι είδους δραστηριότητες υπόκεινται σε κάθε τεταρτημόριο με βάση τον επείγοντα 

χαρακτήρα και τη σημαντικότητά τους: 
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 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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I ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ - 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

● Κρίσεις 

● Πιεστικά προβλήματα 

● Προθεσμίες 

● Βλάβες εξοπλισμού 

● Παράπονα πελατών 

 

Δραστηριότητες που έγιναν έκτακτης 

ανάγκης διότι δεν μπορούσατε να 

τις προβλέψετε ή επειδή τις 

αφήσατε για την τελευταία στιγμή. 

Κάντε τες αμέσως! 

II ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ – 

ΣΧΕΔΙΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

● Πρόληψη 

● Οικοδόμηση σχέσεων και ομαδικής 

εργασίας  

● Η αναγνώριση ευκαιριών και όχι 

προκλήσεων 

● Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

● Ανάλυση κινδύνων 

● Συγκρότηση προϋπολογισμού  

● Εκπαίδευση και κατάρτιση 

● Ψυχαγωγία (η φροντίδα της 

σωματικής και ψυχικής υγείας)  

Δραστηριότητες που συνεισφέρουν στου 

μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους 

στόχους σας. Συνήθως δεν χρήζουν άμεσης 

προσοχής και συχνά μπορείτε να τις 

παραμελήσετε προκειμένου να 

ασχοληθείτε με επείγοντα ζητήματα. 

Σχεδιάστε τες σωστά!  
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III ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ- ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

● Παρεμβολές 
● Τηλεφωνήματα, ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, αναφορές 
● Τακτικές συνελεύσεις 
● Αιτήματα από άλλους 
● Εργασίες που «πάντα τις 

κάναμε έτσι» και είναι 
αναποτελεσματικές 

● Δημοφιλείς δραστηριότητες  
 

Δραστηριότητες που είναι 
επείγουσες εξαιτίας των προσδοκιών 
των άλλων, αλλά δεν συνεισφέρουν 
στην εκπλήρωση των στόχων σας. 
Αναθέστε τες!  

IV ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ- 
ΠΕΡΙΣΠΑΣΕΙΣ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

● Επουσιώδεις χρονοβόρες εργασίες 
● Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spams) 
● Προσωπικά τηλεφωνήματα 
● Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
● Μη παραγωγικές συνελεύσεις 
● Μη παραγωγικές δραστηριότητες 

(άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο, το 
να κάθεστε μπροστά από την 
τηλεόραση…)  

● Δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στην ευχαρίστηση 

Αυτές οι δραστηριότητες σας αποσπούν από 

το να κάνετε πράγματα που έχουν σημασία. 

Ξεχάστε τες! 
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Τι αποτελέσματα- συνέπειες αντιμετωπίζετε όταν ξοδεύετε πολύ χρόνο σε κάθε 

τεταρτημόριο; 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

I 

M 

P 

O 

R 

T 

N 

A 

T 

I ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ- 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

● Άγχος 

● Εξάντληση 

● Διαχείριση κρίσεων 

● Πάντα να υπάρχουν φωτιές 

που πρέπει να σβηστούν 

 

Αναπτύσσοντας συστήματα και 

σχέδια στο τεταρτημόριο ΙΙ μπορείτε 

να κάνετε πολλές από τις εργασίες 

στο τεταρτημόριο Ι  πιο 

αποτελεσματικά ή ακόμη και να τις 

εξαλείψετε τελείως. 

 II ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ- 

ΣΧΕΔΙΑ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

● Όραμα, προοπτική 

● Ισορροπία 

● Πειθαρχεία 

● Έλεγχος 

● Λίγες κρίσεις 

 

Αν επενδύσετε περισσότερο από τον χρόνο 

σας στο τεταρτημόριο ΙΙ, θα αποτρέψετε και 

θα εξαλείψετε πολλές από τις επείγουσες 

δραστηριότητες στο τεταρτημόριο Ι και θα 

εξισορροπήσετε τις απαιτήσεις στο 

τεταρτημόριο ΙΙΙ. 

ΑΣΚΗΣΗ 

Τώρα ρίξτε μια ματιά στις απαντήσεις που είχατε δώσει στις δύο ερωτήσεις στην αρχή του 

μαθήματος.  

● Θα θεωρούσατε την απάντησή σας –«αυτό το ένα πράγμα»- ως επείγον ή σημαντικό; 

● Πού χρειάζεται να αφιερώνουμε το χρόνο μας για να διαχειριστούμε επιτυχώς τους 

εαυτούς μας και τους οργανισμούς μας; 
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III ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ - ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

● Επικέντρωση σε 

βραχυπρόθεσμο επίπεδο 

● Διαχείριση κρίσεων  

● Η αντιμετώπιση των στόχων 

και των σχεδίων ως άνευ αξίας 

● Η αίσθηση ότι είστε θύμα και 

εκτός ελέγχου 

● Επιφανειακές και ραγισμένες 

σχέσεις 

Πρέπει να επαναδιαπραγματευθείτε 

τις προθεσμίες, να αναθέτετε 

εργασίες όπου αυτό καθίσταται 

δυνατόν και να θέτετε υπό 

αμφισβήτηση τη σημασία των 

«συνηθισμένων» δραστηριοτήτων 

που δεν προσθέτουν αξία. 

IV ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ - 

ΠΕΡΙΣΠΑΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

● Πλήρης ανευθυνότητα 

● Απόλυση από την εργασία 

● Εξάρτηση από άλλους ή από 

οργανισμούς για τα βασικά 

 

 

 

 

Χρειάζεται να αποφύγετε πλήρως ή 

τουλάχιστον να μειώσετε τον χρόνο, τις 

προσπάθειες και τους πόρους που 

σπαταλάτε σε αυτό το τεταρτημόριο. 

 

Αν εστιάσετε στις δραστηριότητες του τεταρτημόριου Ι (επείγουσες και σημαντικές), το 

τεταρτημόριο θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο λόγω του ότι τα υπόλοιπα τεταρτημόρια θα 

γίνονται μικρότερα. Συνήθως, μπορείτε να αναζητήσετε ανακούφιση από το άγχος που 

προκαλείται από τις δραστηριότητες του τεταρτημόριου Ι αν στραφείτε στο τεταρτημόριο IV 

(μη επείγουσες και μη σημαντικές).  Ως αποτέλεσμα υπάρχει λιγοστός χρόνος για το 

αποτελεσματικό τεταρτημόριο ΙΙ.  

 

Πολλά άτομα επίσης ξοδεύουν τον χρόνο τους στο τεταρτημόριο ΙΙΙ, αντιδρώντας σε 

επείγουσα ζητήματα, υποθέτοντας ότι είναι και σημαντικά.  Ωστόσο, συνήθως αυτές οι 

δραστηριότητες αποτελούνται μόνο από προτεραιότητες και προσδοκίες κάποιων άλλων.  

 

Η ανάλωση χρόνου στα τεταρτημόρια ΙΙΙ και IV οδηγούν σε ανεύθυνη ζωή. Οι 

αποτελεσματικοί άνθρωποι μένουν μακριά από τα τεταρτημόρια ΙΙΙ και IV, γιατί επείγουσες 

ή μη, οι δραστηριότητες αυτές απλά δεν είναι τόσο σημαντικές και δεν συνεισφέρουν στους 

δικούς σας στόχους ή τους στόχους της επιχείρησής σας.   Το τεταρτημόριο ΙΙ (πράγματα που 
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είναι σημαντικά αλλά όχι επείγοντα) είναι ο πυρήνας της αποτελεσματικής προσωπικής 

διαχείρισης.  

Για την καλή οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων, πρέπει να μειώσετε τις 

έκτακτες ανάγκες (Τ. Ι), να διαχειριστείτε τις παρεμβολές (Τ. ΙΙΙ), να αποφύγετε τις 

περισπάσεις (Τ. IV) και κυρίως να αυξήσετε την προσοχής που επιδεικνύετε στους 

σημαντικούς στόχους (Τ. II).  

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΙΙ  

Πώς μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στο Τεταρτημόριο ΙΙ; Και πάλι χρειάζεται 

να δώσετε προσοχή στις δραστηριότητες του τεταρτημορίου Ι, διότι είναι επείγουσες και 

σημαντικές. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, μπορείτε να τις  μειώσετε επενδύοντας περισσότερο 

χρόνο στο τεταρτημόριο ΙΙ και να διασφαλίσετε ότι με σωστό σχεδιασμό θα αποφύγετε 

μελλοντικές κρίσεις. Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε πολύ περισσότερο χρόνο για το 

τεταρτημόριο ΙΙ μειώνοντας το χρόνο στα τεταρτημόρια ΙΙΙ και IV -όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως ως επείγουσες ή μη επείγουσες, απλά δεν είναι σημαντικό!  

Θα είστε σε θέση να μειώσετε τον χρόνο που χρειάζεται για τις δραστηριότητες στο 

τεταρτημόριο IV, αν αυτές οι δραστηριότητες γίνονται μόνο ως επιβράβευση για μια 

σημαντική δουλειά που έγινε σωστά και όχι σαν μια διαφυγή από τις ευθύνες στα 

ΑΣΚΗΣΗ  

Σκεφτείτε τα αντικείμενα και τις δραστηριότητες της δουλειάς μιας ημέρας/εβδομάδας. 

● Τι παρατηρείτε; 

● Ποιο τεταρτημόριο είναι το πιο φορτωμένο;  

● Τι αξία έχουν οι δραστηριότητές σας για τους σκοπούς του οργανισμού; 

●  ‘Έχετε αρκετό χρόνο για δραστηριότητες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασίας για 

εσάς; 

Τώρα κάντε το ίδιο για την προσωπική σας ζωή και απαντήστε στις παραπάνω ερωτήσεις. 

 



8 

 

τεταρτημόρια Ι και ΙΙ. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τον χρόνο που ξοδεύετε στις 

δραστηριότητες στο τεταρτημόριο ΙΙΙ, αν χρησιμοποιείτε μόνο τον απαιτούμενο χρόνο για να 

τελειώσετε την δραστηριότητα και όχι παραπάνω. Ακούγεται απλό. Ωστόσο, γιατί τόσοι 

πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις σημαντικές, αλλά 

όχι στις επείγουσες δραστηριότητες;  

4.1 Μάθετε να λέτε ΟΧΙ! 

Στην καθημερινή ζωή, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, λέμε ΠΑΝΤΑ «όχι» σε κάτι, 

συνήθως πολλές φορές την ημέρα. Εάν όχι στα προφανή επείγοντα πράγματα στη ζωή μας, 

τότε σε πιο θεμελιώδη, υψίστης σημασίας ζητήματα.  

 

Τα τεταρτημόρια Ι και ΙΙΙ μας πιέζουν και μας ξεθεώνουν. Από την άλλη, για να δουλέψουμε 

πάνω στο τεταρτημόριο ΙΙ πρέπει να είμαστε προδραστικοί δουλεύοντας πάνω σε αυτές τις 

δραστηριότητες. Αν θέλετε να πείτε «ναι» σε σημαντικές προτεραιότητες, πρέπει να μάθετε 

να λέτε «όχι» σε άλλες εργασίες, παρότι κάποιες φορές είναι επείγουσες. Πρέπει να 

αποφασίσετε ποιες είναι οι πιο υψηλές προτεραιότητες και να έχετε το θάρρος να πείτε 

ανενδοίαστα «όχι» σε άλλα ζητήματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνο αν έχετε ένα 

μεγαλύτερο «ναι» που να καίει μέσα σας.  

 

4.2 Τι είναι πραγματικά σημαντικό; 

Είναι δύσκολο να πείτε «όχι» στο τόσο δημοφιλές τεταρτημόριο ΙΙΙ ή στην ευχαρίστηση του 

να ξεφύγετε από το τεταρτημόριο ΙV αν δεν έχετε ένα μεγαλύτερο «ναι» να καίει μέσα σας. 

Όταν οριοθετείτε ξεκάθαρα την προσωπική/επαγγελματική σας αποστολή και στόχους, το 

δικό σας «ποιος είναι ο σκοπός μου σ’ αυτή τη ζωή» μόνο τότε θα έχετε την κατάλληλη 

ΑΣΚΗΣΗ 

● Αναρωτηθείτε: Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι στόχοι που καθοδηγούν τη ζωή σας;  Προς τα πού 

κατευθύνονται οι προσπάθειές σας; Τι είναι σημαντικό για εσάς; 

● Πάρτε χρόνο να αναλογιστείτε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας και να εξετάσετε τον 

Πίνακά σας από προηγούμενη άσκηση: πόσα αντικείμενα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με 

την μακροπρόθεσμη αποστολή και γενικότερους στόχους σας; 
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διορατικότητα ώστε να θέσετε προτεραιότητες και να πάρετε αποφάσεις με αποτελεσματικό 

τρόπο. Μόνο τότε θα έχετε πραγματική δύναμη να πείτε «όχι» στα μη σημαντικά.  

 

4.3 Αναθέστε καθήκοντα! 

Ο σκοπός της ανάθεσης καθηκόντων είναι η μετατόπιση της ευθύνης σε άλλα άτομα με τις 

κατάλληλες δεξιότητες έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάσετε την ενέργειά σας σε διαφορετικές 

δραστηριότητες  υψηλής μόχλευσης. Πρέπει να εγκαταλείψετε ορισμένες δραστηριότητες 

καθώς μπορεί να απαιτούν πολύ χρόνο και προσπάθεια και κάποια άλλα άτομα μπορούν να 

κάνουν καλύτερη δουλειά.  

Η ικανότητα να αναθέτετε εργασίες σε άλλους αποτελεί τη βασική διαφορά μεταξύ του 

ρόλου του διαχειριστή και του ανεξάρτητου παραγωγού. Ένας παραγωγός μπορεί να 

επενδύσει μια ώρα προσπάθειας και να παραγάγει 10 ή 100 τεμάχια μέσω αποτελεσματικής 

ανάθεσης.  

 

 

 

 

Ένας Παραγωγός                                                                          Ένας διαχειριστής 

 

Μπορείτε να κάνετε ανάθεση έργου με δύο τρόπους: 

Η ανάθεση θελημάτων (Gofer delegation): «Κάνε το ένα , κάνε τ’άλλο, τρέχα γι’αυτό, τρέχα 

για κείνο…» Η ανάθεση καθηκόντων σε βοηθούς είναι συνηθισμένη στους παραγωγούς και 

εστιάζει στις μεθόδους. Το άτομο στο οποίο ανατίθεται μια εργασία συνήθως δεν είναι 

αφοσιωμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων, έτσι εκείνος που αναθέτει είναι υπεύθυνος και 

για τα αποτελέσματα. 

 

input 

output input 

output 
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Ανάθεση εποπτείας και επίβλεψης (Stewardship delegation): Αυτός είναι ένας πιο 

αποτελεσματικός τρόπος ανάθεσης καθηκόντων, διότι βασίζεται στην ελεύθερη βούληση 

των άλλων ατόμων και εστιάζει στα αποτελέσματα αντί για τις μεθόδους. Αυτού του είδους 

η ανάθεση συμπεριλαμβάνει μια σαφή αμοιβαία κατανόηση και δέσμευση σχετικά με τις 

προσδοκίες σε αυτούς τους πέντε τομείς:   

● Επιθυμητό αποτέλεσμα- Εστιάστε στο ΤΙ χρειάζεται να επιτευχθεί και όχι στο πώς. 

Πρέπει να περιγράψετε το αποτέλεσμα διασφαλίζοντας ότι το άτομο μπορεί να 

οπτικοποιήσει πώς θα φαίνεται το αποτέλεσμα και έως πότε θα έχει επιτευχθεί. 

● Κατευθυντήριες γραμμές- Καθορίστε ένα σαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

πρέπει να κινηθεί το άτομο. Διασφαλίστε ότι δεν επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη 

που έγιναν από άλλους. Η ευθύνη των αποτελεσμάτων είναι δική τους, μπορούν 

να κάνουν οτιδήποτε είναι απαραίτητο εντός των κατευθυντήριων γραμμών. 

● Πόροι- Ταυτοποιήστε τους ανθρώπινους, οικονομικούς, τεχνικούς ή 

οργανωτικούς πόρους που διατίθενται στο άτομο για να επιτεύξει τον στόχο. 

● Ανάληψη ευθυνών- Προσδιορίστε τα κριτήρια απόδοσης που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσετε κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

● Συνέπειες- Προσδιορίστε τι θα συμβεί (καλό ή κακό) ως αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης. 

 

Η ανάθεση εποπτείας και επίβλεψης εξελίσσει τη φύση των σχέσεων χτίζοντας αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι η εφαλτήριος δύναμη  που υποκινεί τα ανθρώπινα 

κίνητρα. O επόπτης γίνεται αφεντικό του εαυτού του, διέπεται από αφοσίωση στα 

συμφωνημένα αποτελέσματα. 

 

4.4 Να είστε προδραστικοί! 

Είστε προδραστικοί όταν αναλαμβάνετε την ευθύνη για τη ζωή και τις πράξεις σας και δεν 

ψάχνετε για δικαιολογίες σε ορισμένες περιστάσεις ή προς ορισμένους ανθρώπους. 

Αποφασίζετε για τον εαυτό σας τι κάνετε σε κάθε περίσταση, τι προσέγγιση και 

συμπεριφορά θα υιοθετήσετε.  
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EXERCISE ΑΣΚΗΣΗ 

Για μερικές μέρες παρατηρείστε πάνω σας τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε:  

● Είναι η συμπεριφορά σας προδραστική η αντιδραστική; 

● Πού εντοπίζετε να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

Ο κύριος σκοπός στις οργανωτικές δεξιότητες είναι να είστε πιο παραγωγικοί. Η ενασχόλησή 

σας με τις αρχές που ορίζουν το πώς να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στο τεταρτημόριο ΙΙ 

(σημαντικές αλλά μη επείγουσες δραστηριότητες) θα βελτιώσει ,επίσης, σε τεράστιο βαθμό 

την γενικότερη απόδοσή σας στον εργασιακό χώρο. Μπορείτε κι εσείς οι ίδιοι να δείτε ότι 

αυτές οι αρχές συμβαδίζουν με τις γενικότερες συστάσεις για τον τρόπο οργάνωσης της 

δουλειάς σας και για την μεγαλύτερη αποδοτικότητά σας στον χώρο εργασίας. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

-  «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό…» 

- «Έτσι είμαι εγώ …» 

- « Με θύμωσε πολύ αυτό…» 

- «Σίγουρα δεν θα μ ’αφήσουν να το 

κάνω…» 

- «Πρέπει…» 

- « Δεν μπορώ…» 

- «Μακάρι να μπορούσα…» 

- «Δώσε μου λίγο χρόνο να εξερευνήσω τις 

επιλογές που έχω…» 

- «Μπορώ να ακολουθήσω μια διαφορετική 

προσέγγιση…» 

- «Έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου…» 

- «Μπορώ να κάνω καλή πρώτη εντύπωση…» 

- «Θα δώσω προτεραιότητα σε αυτό…» 

- «Επιλέγω…» 

- « Πρόκειται να…» 
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5.1 Πώς να βελτιώσετε τις οργανωτικές σας δεξιότητες στο χώρο εργασίας 

Για να αναπτύξετε δυνατές οργανωτικές δεξιότητες, χρειάζεται να εξασκήσετε ορισμένες 

συνήθειες μέχρι να σας γίνουν βίωμα.  

● Διαμορφώστε έναν καθαρό χώρο εργασίας- Θα μπορέσετε να αυξήσετε τις οργανωτικές 

σας δεξιότητες μόλις το γραφείο σας και η περιοχή όπου εργάζεστε είναι καθαρή. 

Μπορείτε να οργανώσετε κάθε έγγραφο ή αντικείμενο με βάση την αναγκαιότητα και τη 

σημασία. Όταν οργανώνετε τα διάφορα αντικείμενα μπορεί να προσέξετε ότι μερικά 

αποθηκευμένα έγγραφα δεν σας χρειάζονται πια στα τρέχοντα έργα σας ενώ παράλληλα 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ EISENHOWER 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ  Όταν είστε εξοικειωμένοι με τους προσωπικούς/οργανωτικούς 

στόχους σας, είναι πιο εύκολο να αναλάβετε τα καθήκοντα εκείνα 

που θα σας οδηγήσουν σ ’αυτούς τους στόχους, αν και δεν πιέζεστε 

από σύντομες προθεσμίες .  

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ 

Όταν γνωρίζετε ποια καθήκοντα είναι σημαντικά/επείγοντα μπορείτε 

να οργανώσετε ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα και να κάνετε 

μια λίστα με όλα όσα πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να έχετε μια 

καλύτερη συνολική αντίληψη των καθηκόντων που πρέπει να 

ολοκληρωθούν. 

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΝΩΡΙΣ Μπορείτε να ισορροπήσετε την προσωπική και την επαγγελματική 

ζωή καλύτερα αν έχετε περισσότερο χρόνο. Το νωρίς ξύπνημα θα σας 

δώσει τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεστε για να ενσωματώσετε τους 

προσωπικούς στόχους σας καλύτερα, ώστε να μην εστιάζετε μόνο στη 

δουλειά.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

 Όταν μάθετε να λέτε όχι και να έχετε σαφείς προτεραιότητες, θα 

είστε σε θέση να περιορίσετε τις διακοπές και τους περισπασμούς. 

ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Θα είστε σε εστιάσετε στα σημαντικά καθήκοντα αν αναθέτετε τα 

σημαντικά από αυτά στους συναδέλφους σας. 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΤΕ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ  

Επιβραβεύστε τον εαυτό σας για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού 

καθήκοντος ή για την επίτευξη ενός από τους στόχους που είχατε 

θέσει. Μπορείτε να κάνετε κάτι διασκεδαστικό- μη σημαντική και μη 

επείγουσα δραστηριότητα.  
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ΑΣΚΗΣΗ 

Plan and organize your week ahead. Σχεδίασε και οργάνωσε την επόμενη εβδομάδα. 

● Τι πληροφορίες χρειάζεστε για να βγάλεις ένα καλό εβδομαδιαίο πλάνο/πρόγραμμα; 

● Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ των σημαντικών και των επειγόντων καθηκόντων στο 

πρόγραμμά σας; 

ότι άλλα αντικείμενα ταιριάζουν περισσότερο στο χώρο του σπιτιού παρά του γραφείου 

σας.   

● Προσδιορίστε τους στόχους και φτιάξτε μια λίστα με όσα έχετε να κάνετε- Μπορείτε να 

προσδιορίσετε τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους που θα θέλατε να 

πετύχετε και να τους χωρίσετε σε χρονικά ορόσημα, τα οποία και παραθέτετε στη λίστα 

σαν καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Έπειτα, καταγράψτε στη λίστα τα βήματα 

που θα ακολουθήσετε, πώς έχετε σκοπό να ολοκληρώσετε το κάθε αντικείμενο και ποια 

η προθεσμία τους.   

● Διαβαθμίστε την κάθε προτεραιότητα- Οργανώνετε την λίστα με όσα καθήκοντα έχετε 

να κάνετε με βάση τον παράγοντα της προτεραιότητας – έτσι θα χειριστείτε πρώτα τα πιο 

σημαντικά καθήκοντα κι εκείνα για τα οποία πλησιάζει η προθεσμία. Αν υπάρχει 

πληθώρα καθηκόντων, αποφασίστε εάν κάποιο απ’ αυτά μπορεί να  ανατεθεί σε κάποιον 

συνάδελφο. Αυτό θα σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε καλύτερα στην έγκαιρη  

ολοκλήρωση των δικών σας συγκεκριμένων καθηκόντων. 

● Βάλτε τα καθήκοντα σας σε ένα πρόγραμμα. Όταν τα καθήκοντά σας προσδιορίζονται 

και καταγράφονται μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα ολοκληρώσετε το κάθε ένα 

απ’ αυτά. Δεδομένου των εκάστοτε καθηκόντων και των προθεσμιών, το πρόγραμμα 

μπορεί να είναι μηνιαίο, ημερήσιο ή και ωριαίο.  

● Οργανώστε το υλικό σας- Μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και να μείνετε 

οργανωμένοι αν αποθηκεύσετε έγγραφα ή αρχεία έτσι ώστε να είναι εύκολο να βρεθούν. 

Μπορείτε να αποθηκεύετε έγγραφα σε φακέλους στον υπολογιστή σας. Με τον ίδιο 

τρόπο μπορείτε επίσης να οργανώσετε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία. 

● Αξιοποιήστε στο έπακρο την ώρα αιχμής σας- Όλοι έχουν μια συγκεκριμένη ώρα της 

ημέρας στην οποία είναι πιο παραγωγικοί. Κάποιοι δουλεύουν καλύτερα νωρίς το πρωί, 

ενώ άλλοι δουλεύουν καλύτερα στο απόγευμα. Θα πρέπει να προγραμματίσετε την πιο 

απαιτητική δουλειά για την ώρα αιχμής σας.  

● Διατηρείστε μια υγιή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Η επιτυχής 

ισορροπία μεταξύ της εργασιακής και προσωπικής ζωής μπορεί να σας βοηθήσει να 

παραμείνετε οργανωμένοι και συνεπείς. Θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τα έργα πιο 

εύκολα αν επίσης κάνετε και άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη δουλειά. 
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ΑΣΚΗΣΗ 

● Σκεφτείτε πώς οι οργανωτικές σας δεξιότητες ωφέλησαν παλιότερους εργοδότες σας. 

● Επανεξετάστε την αγγελία της θέσης εργασίας και τακτοποιήστε λέξεις κλειδιά που 

απευθύνονται σε δεξιότητες. 

● Σκεφτείτε τι είναι πιθανό να χρειάζεται ο εργοδότης από εσάς από οργανωτική σκοπιά 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Πώς να συμπεριλάβετε τις οργανωτικές δεξιότητες στο βιογραφικό σας 

Οι οργανωτικές δεξιότητες μπορούν να περιλαμβάνουν όποια δεξιότητα σας καθιστά πιο 

αποτελεσματικούς και συγκεντρωμένους εργαζομένους. Για παράδειγμα: 

●  Η ικανότητα να κάνετε αποτελεσματικά σχέδια 

● Η σωστή διαχείριση χρόνου  

● Η ικανότητα ανάθεσης εργασιών 

● Η διατήρηση ενός τακτοποιημένου εργασιακού περιβάλλοντος 

● Η γνώση του να συντονίζεστε και συνεργάζεστε μέσα σε μια ομάδα 

● Η ικανότητα να διευθύνετε μια συνάντηση 

● H επιδεξιότητα στο να δέχεστε οδηγίες 

● Η αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων 

● Η θέσπιση στόχων 

● Η ικανότητα να ανταποκρίνεστε με συνέπεια στις προθεσμίες 

● H δυνατότητα να κάνετε πολλά πράγματα μαζί (Multitasking) 
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ΑΣΚΗΣΗ Επανεξετάστε το βιογραφικό σας και κάντε κάποιες βελτιώσεις με βάση τις 

παραπάνω συστάσεις 

.  

 

Μπορείτε επίσης όχι μόνο να μιλήσετε για τις οργανωτικές σας δεξιότητες, αλλά και να τις 

δείξετε. Ο τρόπος σύνταξης του βιογραφικού σας μπορεί να φανερώσει τις οργανωτικές σας 

δεξιότητες: 

● Συντάξτε το βιογραφικό με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Παρουσιάζεται έτσι στο 

προσκήνιο η εμπειρία σας και τα πρωταρχικά σας επιτεύγματα. 

● Επιλέξτε απλές και ευανάγνωστες γραμματοσειρές. Δεν φαίνονται μόνο ωραίες 

αλλά είναι και συμβατές   με το λογισμικό ATS. 

● Γράψτε απλούς τίτλους. Θα βοηθήσουν τον υπεύθυνο προσλήψεων να εντοπίσει 

γρήγορα τους διαφορετικούς τομείς του βιογραφικού. 

● Αξιοποιήσετε το κενό διάστημα και αποφύγετε να βάλετε περιττά πράγματα στο 

βιογραφικό σας.  

● Να είστε συνοπτικοί. Αν μπορείτε να χωρέσετε το βιογραφικός σας σε μια σελίδα 

κάντε το.  

● Ξεκινήστε το βιογραφικό σας με μια περίληψη ή τους επαγγελματικούς σας στόχους. 

● Έπειτα προσθέστε την εμπειρία και την εκπαίδευσή σας. 

● Συμπεριλάβετε ένα τομέα με τις βασικές δεξιότητες και βεβαιωθείτε ότι ξεχωρίζει.  
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6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνετε στην χρήση του πίνακα του Eisenhower τόσο 

μεγαλύτερη επίγνωση αποκτάτε για το φόρτο εργασίας σας σε κάθε τεταρτημόριο. Το μόνο 

πράγμα που μένει να κάνετε μετά από αυτό είναι να μετατοπίσετε τον χρόνο σας προς την 

σωστή κατεύθυνση.   

Μπορείτε να είστε πιο αποδοτικοί με το χρόνο σας και να τον αφιερώνετε στα πιο σημαντικά 

πράγματα όταν γνωρίζετε πού στοχεύετε – ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι και οι στόχοι 

του οργανισμού. Μπορείτε να εστιάσετε στα σημαντικά πράγματα όταν πείτε όχι στα μη 

σημαντικά και μη επείγοντα ζητήματα στην ζωή/οργανισμό σας και μάθετε να τα αναθέτετε 

αποτελεσματικά σε άλλους.   

 

 

ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι οργανωτικές δεξιότητες και η διαχείριση του χρόνου είναι μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Εάν 

είστε ένα καλά οργανωμένο άτομο, θα παραμείνετε καλά οργανωμένοι ανεξάρτητα από την 

δουλειά που κάνετε. Κουβαλάτε μαζί σας αυτές τις ήπιες δεξιότητες σε όποια θέση στη 

δουλειά σας και είναι δεξιότητες που εκτιμώνται σε μεγάλο βαθμό από τους εργοδότες. Οι 

καλές οργανωτικές δεξιότητες σας μετατρέπουν σε πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς 

εργαζομένους. Αν έχετε τον σωστό συνδυασμό συγκεκριμένων τεχνικών δεξιοτήτων αλλά 

στερείστε οργανωτικών δεξιοτήτων, η παραγωγικότητά σας  θα πέσει κατακόρυφα.  
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