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Προβλήματα αλλά και σημασία 
των δεξιοτήτων/πιστοποιήσεων 
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Οι σημαντικές δεξιότητες για την 
παρούσα και μελλοντική εργασία
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Καινοτομία-Δημιουργία

Επικοινωνία

Συνεργατικότητα-ομαδικότητα

Ξένες γλώσσες

Προγραμματισμός (project management)

Χρήση νέων τεχνολογιών

Γνώση αντικειμένου

Επίληση προβλημάτων

Ποιες από τις παρακάτω δεξιότητες θεωρείτε σημαντικές στη παρούσα εργασία σας ή σε μια 
πιθανή αλλαγή εργασίας στο μέλλον

Καθόλου-Λίγο Αρκετά Πολύ



Πιεστικό εργασιακό περιβάλλον
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Αλλαγές στην εργασία λόγω της 
πανδημίας
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Περισσότερη πίεση-άγχος

Περισσότερη τηλεργασία από το σπίτι

Περισσότερη ευελιξία στα ωράρια

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Παρακολούθησα εκπαιδευτικά προγράμματα

Βρέθηκα σε αναστολή εργασίας

Άλλαξα εργασία

Πως επηρέασε η πανδημία την εργασία σας;



Ανάδειξη της τηλεργασίας
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Great resignation
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ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Τα σημαντικά κριτήρια επιλογής 
νέας εργασίας
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Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή

Μισθός-απολαβές

Αντικείμενο εργασίας

Εργοδότης

Εργασιακό περιβάλλον

Εργασία από απόσταση

Ευελιξία στο ωράριο

Μετακίνηση από και προς τη δουλειά

Δυνατότητα περαιτέρω εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Απόκτηση νέων γνώσεων-δεξιοτήτων

Ανεξάρτητα από το αν σκοπεύετε να αλλάξετε εργασία, πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες 
σήμερα για να επιλέξετε νέα εργασία;

Καθόλου-Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ


