
υςτατική Επιςτολή 
 
‘Όταν  κάνετε αίτθςθ για μια κζςθ εργαςίασ,  πικανότατα κα χρειαςτεί να ςυλλζξετε δυο ι 
περιςςότερεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 
Οι υποψιφιοι που χρθςιμοποιοφν ςυςτατικζσ επιςτολζσ ζχουν ζνα πλεονζκτθμα ζναντι των 
άλλων υποψθφίων. Όμωσ κα πρζπει να γνωρίηετε ότι θ αξιοπιςτία των ςυςτατικϊν 
επιςτολϊν κα ελεγχκεί. 
 
Ο Ρόλοσ τησ υςτατικήσ Επιςτολήσ 
Η ςυςτατικι επιςτολι παίηει ςτισ μζρεσ μασ ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν τελικι επιλογι του 
εργοδότθ, για τουσ εξισ λόγουσ: 
Κάποιοσ που ςυνεργαηότανε ςτενά με εςάσ δίνει ςτοιχεία για το χαρακτιρα ςασ, τθν 
εμπειρία ςασ, τθ δθμιουργικότθτά ςασ και τθν εργατικότθτα ςασ.  
Δείχνει το αυξθμζνο ενδιαφζρον ςασ για τθ κζςθ εργαςίασ που ςασ προςφζρεται.  
Αποτελεί κριτιριο τθσ φιλοδοξίασ και τθσ επικυμίασ ςασ να πετφχετε. 
 
Μορφή υςτατικήσ Επιςτολήσ  
Μια ςυςτατικι επιςτολι πρζπει να είναι μια ςελίδα και να αποτελείται από 3 
παραγράφουσ: τθν ειςαγωγι, το κυρίωσ μζροσ και τον επίλογο. 
 
Ειςαγωγι  
Ο ςυντάκτθσ τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ εξθγεί ςυνικωσ τθ ςχζςθ που ζχει με αυτόν που 
προτείνει, δθλαδι αν είναι ακαδθμαϊκόσ του δάςκαλοσ, πρόεδροσ τθσ εταιρίασ που 
εργάηεται ι εργαηόταν, ςφμβουλοσ κακθγθτισ κ.ά. 
Κυρίωσ Θζμα 
Η ενότθτα αυτι πρζπει να περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον 
υποψιφιο οι οποίεσ μπορεί να αναφζρονται: 
Σε προςωπικά του χαρακτθριςτικά όπωσ αυτοκυριαρχία, δθμιουργικότθτα, αυτοδυναμία 
κ.ά. 
Σε επαγγελματικι εμπειρία ι προγράμματα ςτα οποία ςυμμετείχε ο ςυγκεκριμζνοσ 
υποψιφιοσ. 
Στθ ςυμπεριφορά του προσ τουσ ςυναδζλφουσ του. 
Επίλογοσ 
Η παράγραφοσ αυτι πρζπει να περιζχει μια ςφντομθ περίλθψθ όλων όςων γράφθκαν 
προθγοφμενα αλλά και τθ ξεκάκαρθ άποψθ αυτοφ που ςυςτινει, για τον υποψιφιο. 
Επιπλζον εδϊ πρζπει να υπάρχουν τα ςτοιχεία αυτοφ που ςυςτινει, ςε περίπτωςθ που οι 
παραλιπτεσ τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ κελιςουν να ζρκουν ςε επαφι μαηί του. 
 
Εμπιςτευτική Επιςτολή ή Όχι;  
Μπορεί να ερωτθκείτε από αυτόν που ςασ ςυςτινει αν κζλετε θ ςυςτατικι του επιςτολι να 
είναι εμπιςτευτικι, που ςθμαίνει ότι κα πρζπει να ςταλεί αμζςωσ ςτον παραλιπτθ χωρίσ 
εςείσ να γνωρίηετε το περιεχόμενο τθσ. Τονίηουμε ότι οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ κα ελεγχκοφν 
για τθν εγκυρότθτα τουσ, ϊςτε να διαμορφϊςει  γνϊμθ θ εταιρία για το άτομο ςασ. 
 
Σα Κριτήρια για την Επιλογή του Ατόμου που θα ςασ δώςει υςτάςεισ  
Το ςθμαντικό ςε μια ςυςτατικι επιςτολι είναι ο άνκρωποσ που κα τθ ςυντάξει, γιατί δεν 
αρκεί να ζχετε μια ι περιςςότερεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ αλλά να ζχετε «καλζσ» ςυςτατικζσ 
επιςτολζσ. Επομζνωσ κα πρζπει να βρείτε το πρόςωπο εκείνο που κα μπορεί να ςασ γράψει 
μια καλι ςυςτατικι επιςτολι. Εμείσ ςασ δίνουμε ζναν οδθγό που ίςωσ ςασ βοθκιςει ςτθν 
επιλογι του κατάλλθλου προςϊπου: 



 Πρζπει το πρόςωπο που κα ςασ ςυςτιςει να ςασ γνωρίηει αρκετά καλά, πράγμα 
που προχποκζτει ότι κα ζχετε ςυνεργαςτεί με αυτό το λιγότερο για δυο χρόνια. Με 
άλλα λόγια κα πρζπει να ζχετε παρακολουκιςει αρκετά δικά του μακιματα αν 
είναι κακθγθτισ ι να ζχετε δουλζψει ςε προςωπικό επίπεδο αρκετά χρόνια μαηί αν 
είναι εργοδότθσ. Είναι πολφ δφςκολο για κάποιον να ςασ γράψει μια καλι 
ςυςτατικι επιςτολι αν ζχετε πάρει μόνο ζνα ι δυο μακιματα του ι ζχετε δουλζψει 
μόνο 6 μινεσ μαηί του. 

 Μθ ηθτάτε απλά από ζνα κακθγθτι ςασ ι από ζνα προθγοφμενο εργοδότθ ςασ να 
ςασ γράψει μια ςυςτατικι επιςτολι, αλλά ρωτιςτε τον αν μπορεί να ςασ γράψει 
μια καλι επιςτολι. Αν πει όχι ι διςτάςει να ςασ απαντιςει τότε καλό κα ιταν να 
βρείτε κάποιον άλλο. Μια μζτρια επιςτολι μπορεί να λειτουργιςει εναντίον ςασ 
Μπορεί να ζχετε υψθλι βακμολογία, πάρα πολφ καλό βιογραφικό, ωςτόςο αν το 
άτομο που ςασ προτείνει ςασ γράψει μια μζτρια και επιφανειακι επιςτολι ο 
υποψιφιοσ κριτισ ςασ κα διςτάςει να ςασ προτιμιςει. 

 Αποφφγετε να ηθτάτε ςυςτατικι επιςτολι από πρόςωπα που ζχουν μαηί ςασ 
ςυγγενικι ι προςωπικι ςχζςθ, διότι τα πρόςωπα αυτά το μόνο που μποροφν να 
τεκμθριϊςουν είναι ότι αφορά το χαρακτιρα ςασ και όχι τισ ικανότθτεσ ςασ ςτον 
επαγγελματικό ι ακαδθμαϊκό χϊρο. Οι πλζον κατάλλθλοι για να δϊςουν μια 
ςυςτατικι επιςτολι είναι πρόςωπα που είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκοφν 
άμεςα τα αποτελζςματα τθσ δουλειά ςασ, όπωσ ζνασ κακθγθτισ ςασ ςτο 
πανεπιςτιμιο ι ζνασ προθγοφμενοσ εργοδότθ ςασ. 

 
Ετοιμάςτε το Τλικό που θα δώςετε ςτο Άτομο που θα ςασ προτείνει 
Η επιλογι των ανκρϊπων που κα ςασ δϊςουν ςυςτατικι επιςτολι μπορεί να είναι 
ςθμαντικι ωςτόςο δεν αποτελεί τθ μόνθ μζριμνα ςασ. Θα πρζπει να προμθκεφςετε τα 
πρόςωπα που κα ςυντάξουν τθ ςυςτατικι επιςτολι, με φόρμεσ ςυςτατικϊν επιςτολϊν, 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που κα αφοροφν τθ προςωπικότθτα ςασ, τισ ςπουδζσ ςασ 
και οτιδιποτε άλλο κρίνετε απαραίτθτο. 
Δϊςτε ςτο πρόςωπο που ςασ προτείνει αρκετό χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να ςυντάξει τθ 
ςυςτατικι επιςτολι.  
Είναι καλό να προμθκεφςετε τα παρακάτω ςε κάκε πρόςωπο που κα ςυντάξει ςυςτατικι 
επιςτολι, 3 με 4 βδομάδεσ πιο μπροςτά από τθν προκεςμία υποβολισ.  
Όςον  αφορά ςτθ μορφι τθσ επιςτολισ,  να ξζρετε ότι οι χειρόγραφεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ 
δθμιουργοφν φτωχι εντφπωςθ.  
 
τοιχεία τησ Προςωπικότητάσ ςασ που Αξιολογοφνται με τη υςτατική Επιςτολή 
Μζςω τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ ο μελλοντικόσ εργοδότθσ ι ο αξιολογθτισ για κάποιο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφζρεται να αξιολογιςει εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
ςασ, που πικανό να ςασ κάνουν επιτυχθμζνο υπάλλθλο. Ο ρόλοσ του ανκρϊπου που ςασ 
ςυςτινει είναι να τα παρουςιάςει και να τα τονίςει αυτά τα χαρακτθριςτικά ςασ. Μερικά 
από αυτά τα χαρακτθριςτικά που ςυνικωσ αξιολογοφνται είναι:  

 Μεκοδικότθτα  

 Αυτονομία και πρωτοβουλία  

 Πρωτοτυπία, δθμιουργικότθτα, ακαδθμαϊκά προςόντα και επίδοςθ  

 Συναιςκθματικι ωρίμανςθ  

 Στακερότθτα  

 Εργατικότθτα  

 Αυτοτζλεια  

 Αυτοκυριαρχία  

 Πίςτθ 



Το πρόςωπο που ςασ ςυςτινει πρζπει να είναι ειλικρινζσ ςτθν εκτίμθςθ του για τισ 
ικανότθτεσ ςασ και να παρουςιάςει όλα εκείνα τα ςτοιχεία που ςασ εκφράηουν με 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 
 


