
Συνζντευξη  
 
Όλεσ οι προςπάκειεσ για να βρει εργαςία κάποιοσ τελειϊνουν ςτο απλό αλλά άκρωσ 
ςθμαντικό βιμα: τθ προςωπικι ςυνζντευξθ (interview). Αν αναλογιςτεί ο ενδιαφερόμενοσ  
τουσ κόπουσ και τισ κυςίεσ που ζκανε για να φτάςει μζχρι τθ ςυνζντευξθ (ςχολείο, ςπουδζσ, 
προθγοφμενεσ εργαςίεσ, προςωπικά επιτεφγματα) είναι κρίμα να χάςει τθ κζςθ είτε διότι 
δεν προετοιμάςτθκε είτε διότι δεν γνωρίηει τι να περιμζνει ςτθ ςυνζντευξθ. Η προετοιμαςία 
είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ επιτυχίασ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ. 
 

Πριν τη ςυνζντευξη 
Όταν κλθκεί ο ενδιαφερόμενοσ για ςυνζντευξθ  είναι φυςικό μαηί τθν χαρά για το ότι 
επελζγθ ςαν ζνασ πικανόσ υποψιφιοσ να υπάρχει άγχοσ για τθ ςυνζχεια αυτισ τθσ 
διαδικαςίασ. 
Τι κα με ρωτιςουν , πϊσ κα πρζπει να ςτακϊ απζναντι ςτουσ ςυνεντευκτζσ, τι 
κα απαντιςω και με πιο τρόπο για να αυξιςω τισ πικανότθτεσ κετικισ κρίςθσ τθσ 
υποψθφιότθτάσ μου, είναι μερικζσ από τισ απορίεσ που αρχίηουν να ξεδιπλϊνονται 
ςχεδόν αμζςωσ μετά τθν πρόςκλθςθ για ςυνζντευξθ. 
 
Προκειμζνου οι ερωτιςεισ αυτζσ να γίνουν πθγι ςωςτισ προετοιμαςίασ και όχι μια 
κατάςταςθ που κα μπλοκάρει τον υποψιφιο κα πρζπει ο τελευταίοσ να δει κετικά τθν 
κατάςταςθ. Όταν μια εταιρεία  προςκαλεί τον υποψιφιο ςε ςυνζντευξθ, ςθμαίνει ότι 
ενδιαφζρεται και δθλϊνει ζμμεςα ότι ζχεισ κερδίςει τισ πρϊτεσ εντυπϊςεισ των 
υπευκφνων. 
 
Η ςυνζντευξθ είναι μια ευκαιρία για τον υποψιφιο να αποδείξει ότι  αξίηει και  
ταιριάηει το προφίλ του με τθν κζςθ που διεκδικεί. 
 
Η ςυμπεριφορά  ςτθ ςυνζντευξθ δίνει ςτον υποψιφιο εργοδότθ ζνα δείγμα τθσ 
γενικότερθσ ςυμπεριφοράσ  ωσ μελλοντικό ςτζλεχοσ. Γι' αυτό, είναι καλό ο υποψιφιοσ 
να  υποςτθρίηει  τθν ςυμμετοχι του δίνοντασ τον καλφτερό του εαυτό. 
 

Προτοφ ο ενδιαφερόμενοσ πάει ςτθν ςυνζντευξθ, κα πρζπει να προετοιμαςτεί ςυλλζγοντασ  
πλθροφορίεσ για τθν εταιρία και τθν κζςθ που τον ενδιαφζρει . 
 

 

Η Συνζντευξη 
Η  πρϊτθ ςυνζντευξθ είναι ςυνικωσ ςυνζντευξθ γνωριμίασ. Συνικωσ ςε αυτι καλείται 
μεγάλοσ αρικμόσ υποψθφίων. Η πρϊτθ ςυνζντευξθ γνωριμίασ γίνεται με ςκοπό να 
διερευνθκεί θ ςυνάφεια των ικανοτιτων και των προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν του 
υποψιφιου με τθ κζςθ εργαςίασ. Συνικωσ είναι ςφντομθ και διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Οι 
ερωτιςεισ του ςυνεντευκτι εςτιάηονται ςτθ προςωπικότθτα του υποψιφιου, τθν 
επαγγελματικι του εμπειρία και τισ γενικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθ κζςθ και το αντικείμενο 
τθσ μελλοντικισ του εργαςίασ. 

 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ περάςει επιτυχϊσ τθν πρϊτθ ςυνζντευξθ ίςωσ κλθκεί και 
ςε μια δεφτερθ ςυνζντευξθ επιλογισ ςτθν περίπτωςθ που οι ιδανικοί υποψιφιοι είναι 
περιςςότεροι του ενόσ. Ζτςι καλείται ο μικρόσ αρικμόσ υποψθφίων, όπου γίνετε ςφγκριςθ 
μεταξφ τουσ.  



Η δεφτερθ ςυνζντευξθ επιλογισ είναι το πιο ςθμαντικό βιμα ςε όλθ τθ διαδικαςία 
πρόςλθψθσ. Ο ςυνεντευκτισ προςπακεί να πάρει πλθροφορίεσ για τισ ειδικότερεσ γνϊςεισ, 
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ του υποψιφιου , πάνω ςτισ οποίεσ κα βαςιςτεί προκειμζνου να 
κάνει τθ τελικι του ζκκεςθ που κα τεκμθριϊνει τα ςυμπεράςματά του προτείνοντασ τον 
καταλλθλότερο υποψιφιο . 
Η ςυνζντευξθ μζχρι ςτιγμισ χρθςιμοποιείται ςαν τεχνικι αναηιτθςθσ εργατικοφ δυναμικοφ 
κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Επίςθσ ςε φορείσ οι οποίοι είναι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
δικαίου (π.χ. αναπτυξιακζσ επιχειριςεισ των Διμων, Κζντρα Θεραπείασ Εξαρτθμζνων 
Ατόμων, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κ.λπ. ) 
 
Γενικζσ Οδηγίεσ  
 

- Όταν παρουςιαςτεί ο υποψιφιοσ  ςτθν ςυνζντευξθ καλό είναι να ζχει μαηί του τα 
πλιρθ αντίγραφα του φακζλου με ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο βιογραφικό 
ςθμείωμα. 

- Η προςεκτικι προετοιμαςία είναι βαςικι για να νιϊκει ο υποψιφιοσ ςιγουριά και θ 
ςιγουριά προκαλεί πάντα κετικι εντφπωςθ. 

- Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι δζκα λεπτά πιο νωρίσ ςτθν επιχείρθςθ ϊςτε να 
είναι ιρεμοσ και να ζχει το χρόνο να ςυγκεντρϊςει τθν ςκζψθ και τθν προςοχι του 
ςτο λόγο και το ςκοπό για τον οποίο βρίςκεται ςτο χϊρο αυτό. 

- Δεν πρζπει ο υποψιφιοσ να είναι επικετικόσ ακόμα και αν ο υπεφκυνοσ είναι. 
Πολλζσ φορζσ πρόκειται για ςκόπιμθ ςυμπεριφορά για να διαπιςτωκεί αν μπορεί ο 
υποψιφιοσ να λειτουργιςει κάτω από ψυχολογικι πίεςθ. 

-  Είναι ςθμαντικό να τονιςτοφν  τα δυνατά  ςθμεία και τισ ικανότθτζσ του 
υποψθφίου  για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. 

-    Εφόςον ο υποψιφιοσ ζχει εργαςτεί ςε κάποια άλλθ επιχείρθςθ και ερωτθκεί  για    
τον προθγοφμενο  εργοδότθ του, ακόμθ και αν υπιρξε κακι ςχζςθ κα πρζπει να   
αποφευχκοφν κατθγορίεσ  ςε προςωπικό επίπεδο. 

        -    Η οπτικι επαφι είναι πολφ ςθμαντικι γιατί κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. 
              Η αποφυγι τθσ οπτικισ επικοινωνίασ ερμθνεφεται ςυχνά ωσ αδιαφορία, δειλία, 
              αδυναμία ι και ωσ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ. 

- Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να κάνει ερωτιςεισ που να είναι πραγματικζσ. Δθλαδι 
να μθν γίνονται χωρίσ λόγο ι από αμθχανία αλλά με ςκοπό να αντλθκοφν    
πλθροφορίεσ που κα είναι χριςιμεσ ςε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ με τθν 
ςυγκεκριμζνθ εταιρία. 

- Η εξωτερικι εμφάνιςθ ( βαςικό ςυςτατικό τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ) παίηει 
             ςθμαντικό ρόλο ςτθν εικόνα και ςτθν αντίλθψθ που αποκτοφν οι άλλοι για μασ. 
              Στόχοσ είναι ο υποψιφιοσ να προκαλζςει κετικζσ εντυπϊςεισ με τθν εμφάνιςι του. 
            Επομζνωσ μια φροντιςμζνθ και κομψι εμφάνιςθ είναι ςθμαντικι.    
 

 
Κφρια Σημεία κατά την διάρκεια μιασ ςυνζντευξησ  
 
Ο υποψιφιοσ κατά τθν ςυνζντευξθ κα πρζπει να προςζξει τα εξισ: 
 
1.Την εικόνα του: 
 Η εξωτερικι εικόνα του, που ουςιαςτικά αποτελεί τθν πρϊτθ εντφπωςθ, πρζπει να είναι 
ιδιαιτζρωσ προςεγμζνθ ςε ςχζςθ με τθν κζςθ που διεκδικεί. Για παράδειγμα μια πρόχειρθ 
και ατθμζλθτθ εμφάνιςθ δεν δθμιουργεί κετικι εντφπωςθ αλλά ςυνικωσ αρνθτικζσ 
διακζςεισ γιατί δθμιουργείται θ άποψθ ότι ο υποψιφιοσ δεν λαμβάνει ςοβαρά τθν 
υπόκεςθ εργαςία, δεν τον απαςχολεί ιδιαίτερα αν κα γίνει θ πρόςλθψθ κλπ. 



 
2. Την χειραψία του: 
 Η χειραψία δεν πρζπει να είναι ποτζ χαλαρι, γιατί υποδθλϊνει άμεςα αδυναμία. Πολλζσ 
φορζσ υποτιμάται από τουσ υποψθφίουσ και δεν λαμβάνεται υπόψθ ωσ ςοβαρό ηιτθμα. 
Πολλά περιςτατικά αποδεικνφουν ότι μια ςωςτι χειραψία πριν και μετά τθν 
ςυνζντευξθ αποτελεί τον πρόλογο και τον επίλογο τθσ ςυνολικισ εικόνασ όπωσ ακριβϊσ ςε 
μια ζκκεςθ ιδεϊν. 
 
3. Την ςτάςη του ςϊματόσ του: 
Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρουςιάηει τζτοια ςτάςθ ςϊματοσ που να υποδθλϊνει τθν 
προςοχι του και το άμεςο ενδιαφζρον του. Για παράδειγμα μια χαλαρι ςτάςθ ςϊματοσ, 
ςκυφτόσ κορμόσ, νευρικζσ κινιςεισ με κίνθςθ των χεριϊν και του κεφαλιοφ, δεν 
φανερϊνουν μια καλι εικόνα. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρακολουκεί με προςοχι, και 
το βλζμμα του να ακολουκεί ςυνεχϊσ αυτό του ςυνομιλθτι του. 
 
4. Τον λόγο του:  
Ο υποψιφιοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει τον καλφτερο δυνατό λόγο που διακζτει χωρίσ 
βζβαια να οδθγείται ςε υπερβολζσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να χρθςιμοποιιςει 
«αργκό» εκφράςεισ γιατί ςαφζςτατα δεν δθμιουργοφν κετικι εντφπωςθ. Ακόμα και ςτθν 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ νομίηει ότι ζτςι κα «ςπάςει τον πάγο» ϊςτε να είναι όςο το 
δυνατόν πιο φιλικι θ ςυηιτθςθ, υπάρχουν πολλζσ πικανότθτεσ να μθν είναι επιτυχθμζνθ θ 
προςπάκειά του. Επίςθσ με το λόγο του πρζπει να απευκφνεται ςε πλθκυντικό και ποτζ ςε 
ενικό ειδικά όταν δεν του ζχει δοκεί ανάλογθ διευκρίνιςθ. 
 
5. Τισ ερωτήςεισ του: 
Ο υποψιφιοσ πρζπει να διατυπϊςει με τθν μζγιςτθ ςαφινεια ερωτιςεισ. Αυτζσ μπορεί να 
είναι ςχετικζσ με τθν κζςθ που διεκδικεί, τθν εταιρεία κλπ. Υποψιφιοσ που δεν διατυπϊνει 
καμία ερϊτθςθ αφινει πολλζσ φορζσ τθν εντφπωςθ ότι δεν ζχει κατανοιςει πλιρωσ τισ 
απαραίτθτεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν κζςθ του, ότι δεν δείχνει το ότι δεν δείχνει το 
ανάλογο ενδιαφζρον και προςοχι και ότι μπορεί να μθν διακζτει επαρκι κριτικι ςκζψθ. 
 
6. Τισ απαντήςεισ του:  
Αυτζσ πρζπει να διατυπϊνονται με ςαφινεια και ακρίβεια και να απαντοφν ςε αυτό 
ακριβϊσ που αφορά θ κάκε ερϊτθςθ. 
Επίςθσ δεν πρζπει να ριψοκινδυνεφει απαντιςεισ όταν δεν γνωρίηει κάποιο κζμα και είναι 
ςαφϊσ προτιμότερο να χρθςιμοποιιςει εκφράςεισ όπωσ «δεν  γνωρίηω» κλπ. 
 
7. Απάντηςη ςχετικά με το φψοσ του μιςθοφ του:  
Συχνά γίνεται θ ερϊτθςθ για το φψοσ των αμοιβϊν που προςφζρει θ κζςθ. Ο υποψιφιοσ 
κα πρζπει να ζχει αξιολογιςει τθν κζςθ και ςε ςχζςθ με τα προςόντα του να μπορεί να 
δϊςει τθν ανάλογθ απάντθςθ θ οποία όμωσ κα πρζπει απαραίτθτα να τεκμθριωκεί με 
επιχειριματα. Πολλζσ φορζσ δεν ζχει ςθμαςία το φψοσ τθσ αμοιβισ που αναφζρει (πάντα 
βζβαια ςε ςχζςθ με τθν κζςθ) αλλά το κατά πόςο μπορεί να αποδείξει ότι θ αμοιβι που 
ηθτά δικαιολογείται επαρκϊσ. Η ερϊτθςθ αυτι εφκολα μπορεί να αποτελζςει παγίδα 
επειδι ο υποψιφιοσ κρίνεται για το αν μπορεί να εκτιμιςει τθν αξία τθσ μελλοντικά 
προςφερόμενθσ εργαςίασ του. Πολλζσ αρνθτικζσ προεκτάςεισ μποροφν να υπάρξουν 
υπερεκτιμϊντασ ι μθ το φψοσ τθσ αμοιβισ του. 


