
Βιογραφικό Σημείωμα Europass  
 
Γενικζσ ςυςτάςεισ  
Πριν αρχίςετε να ςυμπλθρϊνετε το βιογραφικό ςασ ςθμείωμα Εuropass, κυμθκείτε 
μερικζσ βαςικζσ αρχζσ: 
 
Φροντίςτε τη παρουςίαςη του βιογραφικοφ ςασ    
Παρουςιάςτε με ςαφινεια και με λογικι ςειρά τα προςόντα και τισ δεξιότθτζσ ςασ 
ϊςτε να προβάλετε τα πλεονεκτιματά ςασ. 
 
Μην παραβλζπετε καμία λεπτομζρεια, οφτε ςτο περιεχόμενο οφτε ςτθ μορφι 
(εξυπακοφεται, βζβαια, ότι αποκλείονται τα ορκογραφικά λάκθ και τα λάκθ ςτθ ςτίξθ!). 
 
Επικεντρωθείτε ςτα ουςιώδη  
- Ζνα βιογραφικό ςθμείωμα πρζπει να είναι ςφντομο: ςυνικωσ δφο ςελίδεσ αρκοφν για 
να δϊςετε μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα. Σε οριςμζνεσ χϊρεσ ζνα τριςζλιδο βιογραφικό 
ίςωσ κεωρθκεί υπερβολικά μακροςκελζσ, ακόμθ και διακζτετε μακρά επαγγελματικι 
πείρα. 
- Εάν θ επαγγελματικι ςασ πείρα είναι ακόμθ περιοριςμζνθ (γιατί μόλισ τελειϊςατε τθν 
υποχρεωτικι ι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ) περιγράψτε πρϊτα τθν εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςι ςασ. Τονίςτε επίςθσ τισ περιόδουσ πρακτικισ άςκθςθσ που ζχετε 
ολοκλθρϊςει κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςισ ςασ. 
Μπορείτε να παραλείψετε π.χ. μια επαγγελματικι εμπειρία που δεν είναι πρόςφατθ, ι 
που δεν ζχει ςχζςθ με τθν αίτθςι ςασ. 
 
Προςαρμόςτε το βιογραφικό ςασ ςτη θζςη που ςασ ενδιαφζρει  
Να ελζγχετε ςυςτθματικά το βιογραφικό ςασ κάκε φορά που το αποςτζλλετε ςε 
εργοδότθ για να διαπιςτϊνετε κατά πόςον αντιςτοιχεί με το ηθτοφμενο επαγγελματικό 
προφίλ. Τονίςτε τα πλεονεκτιματά ςασ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του πικανοφ 
εργοδότθ. Μια καλι γνϊςθ τθσ εταιρείασ κα ςασ βοθκιςει να προςαρμόςετε το 
βιογραφικό ςασ καταλλιλωσ. 
 
Προςοχή: μθν παρουςιάηετε μια υπερβολικι εικόνα των προςόντων ςασ: κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ κινδυνεφετε να δϊςετε μια εικόνα που κα υπολείπεται 
εκείνθσ του βιογραφικοφ ςασ. 
 
Ακολουθείςτε πιςτά τη διάταξη του υποδείγματοσ  
Το βιογραφικό ςθμείωμα Europass ςασ επιτρζπει να παρουςιάςετε τα προςόντα και τισ 
δεξιότθτζσ ςασ με λογικι ςειρά: 
- προςωπικζσ πλθροφορίεσ, 
- περιγραφι τθσ επαγγελματικισ ςασ πείρασ, 
- περιγραφι τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που ζχετε ολοκλθρϊςει, 
- λεπτομερι περιγραφι των ικανοτιτων και δεξιοτιτων που ζχετε αποκτιςει κατά τθν 
κατάρτιςθ, τθν επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία ι τον κακθμερινό ςασ βίο. 
  
Σημείωςη:   

- να εκτυπϊνετε το βιογραφικό ςασ ςθμείωμα ςε λευκό χαρτί. 
- να διατθρείτε τθν προτεινόμενθ γραμματοςειρά και ςελιδοποίθςθ. 
- μθ χρθςιμοποιείτε κεφαλαία ι μαφρα γράμματα γιατί επθρεάηεται δυςμενϊσ  θ  



   αναγνωςιμότθτα του κειμζνου. 
- να φροντίηετε ϊςτε να μθ εκτείνεται μια ενότθτα (π.χ. κατάλογοσ μακθμάτων  
   κατάρτιςθσ) ςε δφο ςελίδεσ. 
Προκειμζνου να αποφφγετε κάτι τζτοιο, χρθςιμοποιιςτε το πλικτρο αλλαγισ ςελίδασ 
του κειμενογράφου ςασ. 
- Τα πλαίςια που φαίνονται ςτο υπόδειγμα δεν πρζπει να εμφανίηονται ςτθν εκτφπωςθ  
   του εγγράφου. 
 
Επιδείξτε ςαφήνεια και ςυνοπτικότητα  
Η ανάγνωςθ του ΒΣ πρζπει να επιτρζπει ςτον πικανό εργοδότθ να διακρίνει το 
επαγγελματικό ςασ προφίλ ςε μερικά μόνο δευτερόλεπτα. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να: 
- χρθςιμοποιείτε ςφντομεσ φράςεισ, 
- επικεντρϊνεςτε ςτα ουςιϊδθ ςτοιχεία τθσ κατάρτιςθσ και τθσ επαγγελματικισ ςασ  
   πείρασ. 
- δικαιολογείτε τα διαςτιματα διακοπισ ςτισ ςπουδζσ ι ςτθ ςταδιοδρομία ςασ. 
- αφαιρείτε τισ ενότθτεσ που δεν είναι χριςιμεσ (π.χ. εάν δεν ζχετε καλλιτεχνικζσ 
   δεξιότθτεσ ι κεωρείτε ότι αυτζσ οι δεξιότθτεσ δεν προςκζτουν αξία ςτθν αίτθςι 
ςασ, αφαιρζςτε τθν ενότθτα αυτι χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχετικι εντολι του 
κειμενογράφου ςασ). 
  
Ζητείςτε από κάποιον να ελζγξει το βιογραφικό ςασ  
Ελζγξτε προςεκτικά το βιογραφικό ςασ μόλισ το ολοκλθρϊςετε για να διορκϊςετε 
τυχόν ορκογραφικά λάκθ και να βεβαιωκείτε ότι το ζχετε ςυντάξει κατά τρόπο ςαφι 
και με λογικι ςειρά. 
Δϊςτε ςε κάποιον τρίτο να διαβάςει το βιογραφικό ςασ προκειμζνου να βεβαιωκείτε 
ότι το περιεχόμενό του είναι ςαφζσ και ευνόθτο. 
 


