
Η ζωή ενός  
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Πώς να μείνεις
παραγωγικός όταν
δουλεύεις από το σπίτι
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Λίγα λόγια για 
την istructor
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Freelance Digital Marketer & Content Creator με
 
✅ 5+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας
✅ 38+ ευχαριστημένες εταιρίες 
✅ 230+ άρθρα σε blogs και εφημερίδες και
✅ 7 επιτυχημένα courses 
 
Επιπλέον είναι Co-founder του "The Digital Savages", μιας
ένωσης Freelancers που παρέχει 360 Digital υπηρεσίες στις
επιχειρήσεις και μέρος της ομάδας Women Do Business,
μίας σύμπραξης γυναικών που ενισχύει τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα.
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Βάλε το
ξυπνητήρι
στην ίδια ώρα
 

Όλοι βρήκαμε την ευκαιρία να
κοιμηθούμε λίγο παραπάνω,
ίσως και ενδιάμεσα στη μέρα.
Όμως τελικά θα δούμε ότι δεν
μας βοηθάει να είμαστε
παραγωγικοί και όλα πάνε πίσω.
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Άλλαξε την
πρωινή σου
ρουτίνα!
 Έχουμε μία ανεκτίμητη ευκαιρία
να ξεκινάμε διαφορετικά τη μέρα
μας. Αντί να βιαζόμαστε και να
τρέχουμε στο δρόμο για να
φτάσουμε στη δουλειά,
μπορούμε να βρούμε τη δική μας
πρωινή ρουτίνα.



04

Απόφυγε να
δουλεύεις από

το κρεβάτι
 Το κρεβάτι είναι πάντα το πιο

ζεστό και βολικό μέρος του
σπιτιού. Η φωλίτσα μας. Αυτή η
φωλίτσα, όμως, δεν μας βοηθάει

καθόλου γιατί το σώμα μας
καταπονείται και ο εγκέφαλός μας

δεν παίρνει τα σωστά σήματα.  



Οργάνωσε την
ημέρα σου σαν
να πήγαινες
στη δουλειά...
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Το πλάνο δράσης ημέρας και η to do
list μας, δεν πρέπει να μένουν πίσω.
Ειδικά όταν δουλεύουμε από το
σπίτι και το οτιδήποτε μπορεί να
μας αποσυντονίσει, χρειαζόμαστε
μία ξεκάθαρη λίστα εργασιών.
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Το τηλέφωνο είναι ο
μεγαλύτερος εχθρός του
freelancer γιατί έχουμε μάθει ότι
όταν χτυπάει πρέπει να το
σηκώνουμε! #not

...και άσε τα
τηλέφωνα να
περιμένουν
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Ντύσου σαν
να πήγαινες
στη δουλειά
 Το να μένεις όλη μέρα με τις πυτζάμες σου
είναι εξαιρετικά βολικό, όμως δεν σε βάζει
στη "διάθεση" της δουλειάς! Όταν ντυνόμαστε
και ετοιμαζόμαστε, νιώθουμε καλύτερα με τον
εαυτό μας και δεν τρέχουμε με την πρώτη
ευκαιρία στον καναπέ ή το κρεβάτι μας!
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Άφησε το φως 
να μπει στο σπίτι...
 Οι συνθήκες στις οποίες δουλεύεις είναι
εξαιρετικά σημαντικές! Χρειάζεσαι φυσικό
φως και - γιατί όχι - ανοιχτά παράθυρα, έστω
και για λίγο για να αεριστεί ο χώρος. Δίνει
άλλη ενέργεια και μορφή στο σπίτι, ενώ
βοηθάει πολύ να ανέβουν και τα δικά σου
επίπεδα ενέργειας!
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...και
τακτοποίησε
το περιβάλλον
γύρω σου
 Φαντάζεσαι να δούλευες σε ένα γραφείο που
είναι όλα πεταμένα στο πάτωμα, βρώμικα και
ακατάστατα; Δεν θα μπορούσες να δουλέψεις!
Το ίδιο συμβαίνει και στο σπίτι!



Είναι επίσης
σημαντικό
να τρως
σωστά...
 Όταν μένουμε πολλές ώρες σπίτι,
έχουμε την τάση να  τρώμε πολύ
περισσότερο από το συνηθισμένο.
Αυτό δεν μας βοηθάει να μένουμε
παραγωγικοί, καθώς η μεγαλύτερη
ποσότητα φαγητού μας φέρνει
υπνηλία και μας...τρώει ενέργεια!



11

...και να μην
ξεχνάς να

κάνεις
διατάσεις

 Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλα η
διαδικασία να πάμε στο γραφείο, να

περπατήσουμε μέχρι εκεί, να κινηθούμε
στους χώρους και να γυρίσουμε πίσω,

βοηθούν στην ενεργοποίηση των μυών
μας και του εγκεφάλου μας. 
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Βρες ένα
χώρο μόνο
για δουλειά
 Το να δουλεύουμε στην κουζίνα ή
στον καναπέ ή εκεί που παίζουν τα
παιδιά ή στην κρεβατοκάμαρα,
σίγουρα δεν είναι στα must do! Το
ιδανικό θα ήταν να υπήρχε ένα
γραφείο στο σπίτι, αλλά όταν δεν
υπάρχει, μπορούμε να βρούμε ένα
μέρος που ΜΟΝΟ θα δουλεύουμε.



Η τεχνική Pomodoro είναι μία μέθοδος διαχείρισης 
 του χρόνου μας. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα
χρονόμετρο για να σπάσει τον χρόνο εργασίας σε 
25άλεπτα χρονικά διαστήματα που αποκαλούνται
«pomodoros». Η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι τα
συχνά διαλείμματα μπορούν να βελτιώσουν την
νοητική εγρήγορση και επιδιώκει να παράσχει μια
αποτελεσματική απάντηση για τον χρόνο ως
γενεσιουργό αιτία άγχους.

Κάνε 
τακτικά
διαλείμματα...
 
 
http://www.tomato.es/
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...και μην
αφήνεις τον
εαυτό σου να
αφυδατωθεί

 Στο γραφείο συνήθως κρατάμε το δικό μας 
 νερό ή "παρασυρόμαστε" από τους πιο

συνεπείς συναδέλφους μας και δεν
αφήνουμε τον εαυτό μας να αφυδατωθεί.

Στη δουλειά από το σπίτι, όμως, είναι συχνό
φαινόμενο και μπορεί να προκαλέσει

πονοκεφάλους και κακή διάθεση.
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Μείνε μακρυά
από ό,τι
μπορεί να σε
αποσυντονίσει
 Τα  social media είναι ένας τεράστιος
πειρασμός και όταν ξεκινάει το scroll, ο
χρόνος χάνεται χωρίς  να το
καταλάβουμε. Γι' αυτό όταν δουλεύουμε
από το σπίτι κλείνουμε τις ειδοποίήσεις.
Είναι μία γενικά καλή συμβουλή!!!



Άκου επιτέλους
τη μουσική που

σου αρέσει
 

16

Πόσες φορές στο γραφείο δεν ακούμε αυτά
που βάζει το αφεντικό ή μία chill-out

μουσική σαν να είμαστε σε ένα ξεχασμένο
jazz bar;! Τώρα μπορούμε να βάλουμε τη

δική μας μουσική, σιγανά!!



ή βάλε ένα
δοκιμαντέρ στο
background!
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Αυτό μπορέι να ακούγεται παράξενο, αλλά
όντως δουλεύει!! Πολλλοί freelancers λένε
ότι το να παίζει κάτι στην τηλεόραση, με
ελάχιστον ήχο, έτσι ώ́στε ο εγκέφαλός
τους να αντιλαμβάνεται κάποια κίνηση
στο background, βοηθάει πολύ. Και το
επιβεβαιώνω!



Επικοινώνησε
τη νέα σου

πραγματικότητα
με την

οικογένειά σου
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Είναι σημαντικό να ξέρει όλη η οικογένεια
ότι κάποιες συγκεκριμένες ώρες θα

δουλεύουμε. Έτσι θα το ξέρουν και θα
επεμβαίνουν το ελάχιστο δυνατό!
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Κάνε
log out!
 Όταν ξεκινάς να δουλεύεις από το σπίτι
υπάρχει ο κίνδυνος και να μη
σταματήσεις! Είναι σημαντικό να
κλείνουμε κινητό και υπολογιστή και να
διαβάζουμε, να παίζουμε με τα παιδιά,
με τα κατοικίδια, να μαγειρεύουμε, να
κάνουμε γυμναστική ή ό,τι άλλο μας
ευχαριστεί!
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Εκμεταλλεύσου
τον κήπο σου
 Αυτή η περίοδος αλλά και κάθε περίοδος που
δουλεύουμε από το σπίτι μας δίνει τη
δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τη
φύση, μία συνήθεια που ανοίγει το μυαλό
μας και μας φορτίζει! Αν δεν έχουμε κήπο
μπορούμε να βαλουμε φυτά στο σπίτι μας ή
λουλούδια.
 
Η παραγωγικότητα εξαρτάται κυρίως από
αυτά που κάνουμε όταν δεν δουλεύουμε!
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Το παιδί μέσα μας φωνάζει καιρό ότι
έχει ιδέες που δεν έχει υλοποιήσει,
εικόνες που δεν έχει δει, μέρη που
δεν έχει πάει, εμπειρίες που δεν έχει
ζήσει. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία
να το ακούσουμε!

Αλλά και τον
εσωτερικό
σου κήπο!
 



Γι' αυτό μη
φοβηθείς
να πας
digital
 
Ό, τι ιδέα κι αν έχουμε, ό,τι
δουλειά κι αν κάνουμε, ό,τι
όνειρο κι αν έχουμε, δεν
υπάρχει περίπτωση να μην
μπορεί να βγει διαδικτυακά! 
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Τι προϊόν θα βγάλω; Πώς θα το βγάλω; Πόσο θα μου κοστίσει;
Πόσο χρόνο θα χρειαστώ; Θα αρέσει στον κόσμο; Θα βγάλω
χρήματα; Πόσα χρήματα; Με τη φορολογία τι γίνεται; Και όταν
περάσει αυτή η περίοδος θα προλαβαίνω και με τη δουλειά μου;

"To πρόβλημα είναι ότι δεν
ξέρω πως να ξεκινήσω"
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Γράψε την
ιδέα σου
Ξεκινάμε με το να ξεκαθαρίσουμε τι
ιδέα είναι αυτή που θέλουμε να
υλοποιήσουμε. Προϊόν, υπηρεσία ή
οργανισμό; Σε ποιους θα
απευθύνεται και τι σκοπό θα
εξυπηρετεί;



Το δικό μου όραμα είναι
 

να καθοδηγήσω τους ανθρώπους στο πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για
να αναπτυχθούν σε επαγγελματικό, προσωπικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο,
να αποκτήσουν νέες ικανότητες ή να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες που έχουν, να
ανακαλύψουν νέους τρόπους εργασίας και να επικοινωνήσουν το δικό τους μήνυμα.



Όποιος έχει μία ιδεά και απαντήσει τις ερωτήσεις της διαφάνειας 24 γραπτώς, 
θα έχει 45' δωρεάν συμβουλευτική για να συζητήσουμε πώς μπορεί η ιδέα 

που έχει να βγει διαδικτυακά και τι βήματα χρειάζεται να κάνει.
 

Στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο info@mariafragkaki.com και 
θα σας απαντήσω με την ώρα της διαδικτυακής μας συνάντησης!

 
mariafragkaki.com

Βρες με στο LinkedIn

Bonus συμμετοχής
 


