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Abstract: The interview is probably the most popular way of staff selection, especially in the 

private sector, since it is one of the ways to select the middle and senior executives of an 

organization. It is basically a flexible, valid and reliable tool that may reveal the candidate‟s 

skills and technical abilities, as well as his/her deeper personality. In the Greek educational 

system for selection of education managers, the interview has been for decades the tool for 

revealing the candidate‟s personality and constitution accompanied by significant scores in 

his/her final ranking. While it had been abolished in the last directors‟ assessment that took 

place in 2015, it reappeared in the assessment process in 2017. The present study focuses on 

the staff selection interview through a thorough investigation and review of the Greek and 

foreign bibliography, in order to achieve its complete conceptual delimitation and to highlight 

its importance and its problems. 

Keywords: staff selection interview, choice of school directors, human resource management 

Πεξίιεςε: Ζ ζπλέληεπμε, είλαη ίζσο ν δεκνθηιέζηεξνο ηξφπνο επηινγήο πξνζσπηθνχ, 

θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο επηινγήο γηα ηε 

ζηειέρσζε ζέζεσλ κεζαίσλ, αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ. Δίλαη 

νπζηαζηηθά έλα επέιηθην, έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν πνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο επίζεο θαη ηε βαζχηεξε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζπλέληεπμε απνηειεί ην εξγαιείν εδψ θαη δεθαεηίεο γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κε ζεκαληηθή 

κνξηνδφηεζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμή ηνπ. Δίρε θαηαξγεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θξίζε 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015, ελψ επαλήιζε ζηε 

δηαδηθαζία θξίζεο-αμηνιφγεζεο ην 2017. Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηε ζπλέληεπμε 

επηινγήο, κέζσ κηαο επηζθφπεζεο, δηεμνδηθήο δηεξεχλεζεο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζή ηεο, ηελ 

αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπλέληεπμε επηινγήο πξνζσπηθνχ, επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
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Εηζαγσγή  

Ζ εμεχξεζε-ζηειέρσζε θαη θάιπςε ζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(πξνγξακκαηηζκφο θάιπςεο αλαγθψλ θαη επηινγή πξνζσπηθνχ) απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε δηαξθή πνξεία αλάπηπμεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαηά ηνπο Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, (2013:42-44). 

Ζ ζπλέληεπμε επηινγήο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ   

γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ νξγαληζκψλ, ελψ απαζρνιεί επίζεο ηε ςπρνινγία θαη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ζρεδφλ έλαλ αηψλα κε δηάζηαζε απφςεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

Με ηε ζπλέληεπμε επηινγήο επηδηψθεηαη ε ζπγθέληξσζε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ 

είλαη δπλαηφ λα ζπιιερζνχλ απφ ην έληππν ηεο αίηεζεο, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή απφ άιια 

ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ εθπαηδεπηηθνχ (Everard & 

Morris, 1999).  

ην ειιαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ε ζηειέρσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε εζσηεξηθή 

πξνθήξπμε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζηειερψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Βάζε απηήο θαζνξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα -ηα νπνία θάπνηα είλαη ηππηθά, κεηξήζηκα, κνξηνδνηνχκελα, 

άιια άηππα, ζπλεθηηκψκελα- γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλέληεπμε 

επηινγήο. 

Ζ ζέζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλήθεη ζηελ εγεηηθή ηεξαξρία ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ν ξφινο πνπ 

ηνπο αλαγλσξίδεηαη ραξαθηεξίδεηαη πνιπζχλζεηνο. Δληνχηνηο, νη δηάθνξεο κειέηεο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηηο ππνρξεψζεηο, ηα θαζήθνληα, ηα πξνζφληα, ην 

ξφιν θαη ηε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ αλαγλσξίδνληαο φηη ν δηεπζπληήο  κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

«παξερφκελεο εγεζίαο» ηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2000), ελψ κφλν ειάρηζηεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη 

ζηελ επηινγή ηνπο θαη αθφκε ιηγφηεξεο ζηε ζπλέληεπμε πνπ θαινχληαη λα δψζνπλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπο.  

1. Σπλέληεπμε επηινγήο  

Ζ ζπλέληεπμε, φπσο αλαθέξεη ν Dessler (2012:194), είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

απφζπαζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ ελφο αηφκνπ ζε επίζεο 

πξνθνξηθά εξσηήκαηα. Δίλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πξφβιεςεο, νπζηαζηηθά 

ηεο κειινληηθήο εξγαζηαθήο απφδνζεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο 

πξνθνξηθέο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη απηή ε δηαδηθαζία (ν.π.). Οξίδεηαη σο 

κία πξφζσπν κε πξφζσπν αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία αλάκεζα ζε 

εθπξφζσπνπο ελφο νξγαληζκνχ θαη θάπνηνλ ππνςήθην κε γεληθφ ζηφρν απφ πιεπξάο 

νξγαληζκνχ λα πξνζειθχζεη, λα επηιέμεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα πςεινχ επηπέδνπ εξγαηηθφ 
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δπλακηθφ (Eder, θ.α., 1989:18). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν Πνξθπξίδεο (2008:39) 

επηζεκαίλεη φηη ε ζπλέληεπμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα αξκφδηα άηνκα λα γλσξίζνπλ ηνλ 

ππνςήθην κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα απηφλ. Απνηειεί έλα πνιχ επέιηθην εξγαιείν θαη κπνξεί λα απνθαιχςεη «ηφζν ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ φζν θαη ηε βαζχηεξε πξνζσπηθφηεηα ηνπ» (ν.π.). Δίλαη ε 

πξνζπάζεηα λα δνχκε ηη γίλεηαη κε εθείλα ηα νπζηψδε θαη επηζπκεηά θξηηήξηα γηα ηα νπνία ε 

αίηεζε, ην βηνγξαθηθφ θαη νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δε καο θαηαηφπηζαλ αξθεηά (Everard & 

Morris, 1999:103). Απ‟ απηά ηα θξηηήξηα κεξηθά είλαη «βηνγξαθηθά ή πξαγκαηνινγηθά θαη 

κεξηθά άιια ζπκπεξηθνξάο ή θξίζεσο» (ν.π.).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ, απνηειεί κηα θαηεμνρήλ θνηλσληθν-

ςπρνινγηθή δηαδηθαζία απαζρνιψληαο ηελ ςπρνινγία έλαλ αηψλα θαη απηφ επεηδή ππάξρεη 

κεγάιε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη ζηε δεκνηηθφηεηά ηεο (Riggio, 

2003∙ Κάληαο, 1998). Μάιηζηα ζχκθσλα κε πνιιαπιέο αλαθνξέο ε ζπλέληεπμε σο κέζνδνο 

επηινγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπο 

ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο πνπ ηελ εμεηάδνπλ, έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν επηινγήο 

πξνζσπηθνχ (Αλαζηαζίνπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008∙ Easton, 2007∙ Riggio, 2003∙ Κάληαο, 

1998∙ Breakwell 1995), ελψ απφ ηε κεξηά ησλ ππνςήθησλ νη ζπλεληεχμεηο ζεσξνχληαη σο έλα 

δίθαην κέζν αμηνιφγεζεο, δηφηη, φηαλ δηεμάγνληαη κε ζσζηφ ηξφπν, έρνπλ πςειή εγθπξφηεηα, 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνςήθην, επηηξέπνπλ ηελ εθαηέξσζελ επηθνηλσλία, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε (Cropanzano & 

Wright 2003). ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε, έξεπλα ησλ Nikolaou θαη Judge, (2007), αλαδεηθλχεη 

φηη ε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη σο αμηφπηζηε θαη απνδεθηή κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ, ελψ ε 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην εάλ ε ζπλέληεπμε επηινγήο, ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, εκθάληζε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη 

απνηχπσζε φηη ε ζπλέληεπμε πξνηηκάηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Δπηπιένλ, έξεπλα ησλ 

Wiesner θαη Cronshaw, (1988), θαηέγξαςε φηη ε δνκεκέλε απφ επηηξνπή ζπλέληεπμε 

παξνπζηάδεη πςειή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ζπλεληεχμεσλ 

επηινγήο πξνζσπηθνχ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

ππνςήθηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πξψηε ζεηηθή εληχπσζε θαη έρεη θιεζεί γηα ζπλέληεπμε, ν 

κφλνο ζηφρνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε είλαη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν νη γλψζεηο ηνπ, 

ηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα, ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (αμίεο, ελδηαθέξνληα, 

πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο) θαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο θαη, ηαπηφρξνλα, λα δηαπηζησζεί αλ κπνξεί ν ππνςήθηνο 

λα ελζσκαησζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί κε ην θιίκα θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

νξγαληζκφ (Κάληαο, 1998).  

1.1 Καηεγνξίεο ζπλεληεύμεσλ επηινγήο  

Οη ζπλεληεχμεηο επηινγήο πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ-θαηεγνξηνπνηεζνχλ  

αλάινγα κε ηε δνκή ηνπο, ην πεξηερφκελν ηνπο, ην αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ  θαη ησλ 

ππνςήθησλ νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλέληεπμε.  
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1.1.1  Καηεγνξηνπνίεζε βάζε ηεο δνκήο 

 Ζ ζπλέληεπμε δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δφκεζεο ζε δνκεκέλε (εζηηαζκέλε ή 

επηθεληξσκέλε), εκηδνκεκέλε θαη ζε ειεχζεξε (κε δνκεκέλε ή ζπλέληεπμε βάζνπο). 

Ζ ειεχζεξε, κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε δηέπεηαη απφ νινζρεξή απνπζία πξναπνθαζηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ, αιιά θηλείηαη ζε πξναπνθαζηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπνπ ζπλεληεπμηαζηήο 

δε ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία (Jackson & Schuler, 2003), γηαηί νη εξσηήζεηο 

είλαη ειεχζεξεο, αλνηθηέο, γεληθέο θαη θάζε επφκελε εξψηεζε ζηεξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ. Ο ππεχζπλνο γηα ηε ζπλέληεπμε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζεηηθφ θαη επράξηζην θιίκα έηζη ψζηε ν ππνςήθηνο λα ληψζεη άλεηα θαη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί ειεπζέξα (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003). Ο ππνςήθηνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δείμεη πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη, έηζη, κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ. πλήζσο απεπζχλεηαη ζε πηπρηνχρνπο 

απμεκέλσλ πξνζφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζέζεηο απαηηψληαο 

ηδηαίηεξα απμεκέλν ρξφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο (Breakwell, 1995). Απαηηεί απφ ηνλ 

ζπλεληεπμηαζηή λα έρεη κεγάιεο δεμηφηεηεο, δηελεξγνχληαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ 

ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε κε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο λα ζηξέθνληαη γηα ηελ εμεχξεζε θαη επηινγή ζηειερψλ, βάζε ζπλεληεχμεσλ 

βάζνπο, ζε εμσηεξηθά γξαθεία ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε εηδηθνχο πνπ ζηελ αγγιηθή 

νξνινγία νλνκάδνληαη «head-hunter» (Breakwell, 1995).  

Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε έλα ζηελά πξναπνθαζηζκέλν πιέγκα εξσηήζεσλ ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη κε παλνκνηφηππν ηξφπν πξνο φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη εξσηήζεηο 

είλαη πξνζρεδηαζκέλεο ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ αιιεινπρία 

ηνπο, είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο θαη νη ζπλεληεπθηέο ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ έληππν, θφξκα – νδεγφ 

εξσηήζεσλ (Dessler, 2012:195). Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο παξακέλεη ζηαζεξφο ρσξίο θακία 

απφθιηζε θαη ζπλήζσο αθνξά ζπλέληεπμε πνπ δίλεη έλαο ππνςήθηνο. Δλ ηνχηνηο, ζχκθσλα κε 

ην Υπηήξε, (Γαζθαιάθε, 2009) ε φιε δηαδηθαζία είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 

ζέκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, 

γηαηί βαζίδεηαη ζε αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία νδεγψλ γηα ηε 

βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ (Dessler, 2012∙ Harris & Eder, 1999). Όινη νη ππνςήθηνη 

απαληνχλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο, κε ηελ ίδηα ζεηξά, ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εμεηαζηή λα θάλεη δηεπξπλεηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο (Schmidt & Hunder, 1998∙ 

Conway θ.α., 1995). Έηζη, νη Jackson θαη Schuler, (2003), επηζεκαίλνπλ φηη ε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε πεξηνξίδεη πηζαλά θαηλφκελα ππνθεηκεληθφηεηαο θαη πξνθαηαιήςεσλ ησλ 

εμεηαζηψλ θαη ε Breakwell, (1995), αλαθέξεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη κπνξνχλ 

εχθνια λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα γίλνπλ ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ. Όκσο, ην 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνςήθην (Barclay, 1999) θαη γη‟ απηφ ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο ζπγγξαθείο αλειαζηηθή.  
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Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηεξίδεηαη ζ‟ έλα ζχζηεκα πξναπνθαζηζκέλσλ εξσηήζεσλ, 

αιιά δηέπεηαη απφ ζεκαληηθή επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη ηελ 

ηξνπή ηεο ζπδήηεζεο θαη θπξίσο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο (Poelmans, 2001). Οη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο, φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κέζσ 

δηεπξπλεηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ν εμεηαζηήο ζέινληαο 

λα εθκαηεχζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

ηε ζέζε εξγαζίαο (ν.π.). Με ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε λα έρεη ηελ θαηάιιειε δφκεζε 

κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ 

ηνπο (Cook, 2004∙ Jackson & Schuler, 2003).  

Με ηηο δνκεκέλεο θαη ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη εχθνιν λα  αλαθαιπθζεί αλ ν 

ππνςήθηνο έρεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο 

πξνβιέπνληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ηε κειινληηθή εξγαζηαθή απφδνζε ηνπ (Poelmans, 2001∙ 

Barclay, 1999).  

1.1.2  Καηεγνξηνπνίεζε βάζε ηνπ πεξηερόκελνπ  

Ωο πξνο ην πεξηερφκελν νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα ζπλέληεπμε είλαη: βηνγξαθηθή, 

θαηαζηαζηαθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο (Dessler, 2012∙ Everard & Morris, 

1999). 

ηε βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε νη εξσηήζεηο βαζίδνληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ππνςήθηνπ, ε δνκή 

ηεο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε, κπνξεί λα είλαη δνκεκέλε ή ειεχζεξε θαη ζπλήζσο νη εξσηήζεηο 

εμεηάδνπλ ηκήκαηα ηεο κφξθσζεο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ ππνςήθηνπ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζέζε εξγαζίαο θαη αληιήζεθαλ απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (Everard & Morris, 1999). Οη 

ζπλεληεπθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία γλσξίδνληαο ηη αθξηβψο 

δεηνχλ θαη κε πνηεο εξσηήζεηο ζα ην απνθαιχςνπλ γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ απφθαζε 

επηινγήο, εηδάιισο ε ζπλέληεπμε απηή δε ζα έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Armstrong, 

2003). 

ηε ζπλέληεπμε ππνζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο – θαηαζηαζηαθή ζπλέληεπμε δηαηππψλεηαη κηα 

ππνζεηηθή θαηάζηαζε θαη δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ν ηξφπνο δξάζεο ζ‟ απηήλ (Noe 

θ.α., 2006), ελψ νη ππνζεηηθέο εξσηήζεηο ζεσξνχληαη δηεηζδπηηθέο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ 

ππνςήθην λα θαληαζηεί πηζαλά ζελάξηα (Κάληαο, 1998). Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ππάξρεη δηρνγλσκία ζηε βηβιηνγξαθία, θαζψο αξθεηνί ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

απζηεξά δνκεκέλε ζπλέληεπμε (Robertson θ.α., 1990) θαη θάπνηνη θάλνπλ ιφγν φηη είλαη 

εκηδνκεκέλε θαη κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λα γίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ ζε θάηη ην νπνίν δε δηεπθξηλίζζεθε φζν ζα 

έπξεπε (Armstrong, 2003). 

ηε ζπλέληεπμε αλάιπζεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο – ζπκπεξηθνξηθή ζπλέληεπμε δεηείηαη 

απφ ηνλ ππνςήθην λα πεξηγξάςεη ηη έθαλε ζ‟ έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ, ζπλήζσο ζε κηα 
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πξνεγνχκελε εξγαζία, φπνπ είλαη παξφκνην κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ζηελ πηζαλή λέα εξγαζία ηνπ (Dessler, 2012). Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη νη εξσηήζεηο 

βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία ζπρλά ππεξηεξνχλ ησλ εξσηήζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην 

κέιινλ, θαζψο αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ν ππνςήθηνο 

(Noe θ.α., 2006). Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζπλέληεπμεο είλαη ρξνλνβφξα θαη νη 

ζπλεληεπθηέο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο θιίκαθαο ζηελ 

νπνία αμηνινγνχληαη νη ππνςήθηνη (Armstrong, 2003). 

χκθσλα κε έξεπλεο, βξέζεθε φηη ε ζπλέληεπμε αλάιπζεο βειηηψλεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο (Barclay, 2001) θαη φηη ε θαηαζηαζηαθή θαη ε ζπκπεξηθνξηθή 

ζπλέληεπμε έρνπλ πςειή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία (Bratton & Cold, 2003). 

ηε ζπλέληεπμε ςπρνινγηθήο πίεζεο επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί αλ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη ππφ ζπλζήθεο έληνλνπ άγρνπο θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο (Γαζθαιάθε, 2009). Ο 

εμεηαζηήο πξνζπαζεί λα θέξεη ηνλ ππνςήθην ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ζα ζηακαηήζεη λα 

αηζζάλεηαη άλεηα κέζσ κηαο ηαθηηθήο πνπ πνιιέο θνξέο γίλεηαη επηζεηηθή, αγελήο θαη πνιχ 

πηεζηηθή, πξνβιέπνληαο αλ κπνξεί ν ππνςήθηνο λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ ζε 

δηάθνξεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζηελ πηζαλή λέα εξγαζία ηνπ 

(Δπηαμία, 2010).  

Οη Maurer θαη Fay, (1988), επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηαζηαζηαθή θαη ε ζπκπεξηθνξηθή 

ζπλέληεπμε νδεγνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εμεηαζηψλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ κεζφδσλ ζπλέληεπμεο θαη, έηζη, ηα δπν απηά είδε 

πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλεληεχμεηο επηινγήο πξνζσπηθνχ.  

1.2 Είδε ζπλέληεπμεο  

Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ  θαη ησλ ππνςήθησλ νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη ζηε 

ζπλέληεπμε έρνπκε ζπλεληεχμεηο αηνκηθέο, νκαδηθέο θαη απφ επηηξνπή. Δπίζεο, έρνπκε 

ηειεθσληθέο, κέζσ ππνινγηζηή θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεληεχμεηο (Γαζθαιάθε, 2009). 

Ζ αηνκηθή ζπλέληεπμε είλαη ε πην δηαδνκέλε κέζνδνο. Ο ππνςήθηνο αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξν 

άλεηα απ‟ φηη αλ εμεηαδφηαλ απφ επηηξνπή, αιιά ππάξρεη πεξίπησζε ε απφθαζε λα 

επεξεαζηεί απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα (Howard, 1997). Γη‟ απηφ ην ιφγν, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη δεχηεξνο εμεηαζηήο ή αθνινπζεί δεχηεξε ζπλέληεπμε απφ δηαθνξεηηθφ 

ζπλεληεπθηή (πνιιαπιή ζπλέληεπμε) (Armstrong, 2003). Πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα ην ιφγν 

απηφ καγλεηνζθνπνχλ ηε ζπλέληεπμε θαη ζηε ζπλερεία  κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ αιιά 

ζηειέρε (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003).  

Ζ νκαδηθή ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αξρηθά ζηαδία επηινγήο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ππνςήθησλ. Δίλαη ν ηχπνο ζπλέληεπμεο πνπ εμνηθνλνκεί ρξφλν, αθνχ νη 

πιεξνθνξίεο ιέγνληαη κηα θνξά θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη ν εμεηαζηήο πξέπεη 

λα δηαζέηεη αξθεηέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνςήθησλ ζηνπο 
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νπνίνπο, φπσο είλαη ινγηθφ, ππάξρεη αληαγσληζκφο θαη άγρνο (Παπαιεμαλδξή & 

Μπνπξαληάο, 2003).  

Ζ ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή ζεσξείηαη κέζνδνο πην αμηφπηζηε θαη απηφ γηαηί ε ηειηθή 

απφθαζε είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη θνηλήο ζπκθσλίαο φιεο ηεο 

επηηξνπήο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ (Λνπθνπνχινπ, 2011). Ζ επηηξνπή 

ζπλήζσο απαξηίδεηαη απφ 3 έσο 5 αμηνινγεηέο, νη νπνίνη θάλνπλ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο 

θξαηψληαο ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηηο απαληήζεηο θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνςήθηνπ νη νπνίεο ζπδεηνχληαη έπεηηα, γηα λα βγεη ε απφ θνηλνχ 

απφθαζε. Έηζη ειαρηζηνπνηνχληαη νη κεξνιεςίεο (Breakwell 1995).  

Ζ ηειεθσληθή ζπλέληεπμε είλαη κηα γξήγνξε θαη ρακεινχ θφζηνπο κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Ο ππνςήθηνο ηειεθσλεί ζε κηα 

εηδηθή γξακκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ γίλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα πξνζφληα ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θ.η.ι. (Γαζθαιάθε, 2009). Οη απαληήζεηο επεμεξγάδνληαη απεπζείαο απφ 

ηνλ ππνινγηζηή θαη βγαίλεη ε βαζκνινγία, αιιά ζεσξείηαη ακθίβνιν αλ κπνξνχλ απφ κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία  λα δηαπηζησζνχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ (Miner, 

1992) θαη απηφ δηφηη δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά (Robertson & 

Smith, 2001). 

Ζ ζπλέληεπμε κέζσ ηειεδηάζθεςεο είλαη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ ζε θαηξνχο 

πξνθιήζεσλ νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα απφ ηελ απνθπγή 

κεηαθηλήζεσλ ησλ ζηειερψλ ή ησλ ππνςεθίσλ, ελψ ηζηφηνπνη πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ 

πξνζθέξνπλ ηειεδηαζθέςεηο κε κεδεληθφ θφζηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ skype ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ηειεπηαία γηα ζπλεληεχμεηο (Dessler, 2012).  

Ζ ζπλέληεπμε κέζσ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο θαηά ην 

πξψην ζηάδην επηινγήο πξνζσπηθνχ. Αλαξηνχληαη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ 

εξσηήζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ν ππνςήθηνο θη αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο, ελψ νη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζπγθξίλνληαη κε έλα ηδαληθφ πξνθίι πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη έπεηηα ν ππνινγηζηήο εμάγεη 

ηα απνηειέζκαηα (Γαζθαιάθε, 2009).  

Βάζε ησλ πξνεγνχκελσλ, ε ζπλέληεπμε επηινγήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ, θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα εληνπηζκνχ απφ ηνλ νξγαληζκφ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη 

ν ππνςήθηνο πνπ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο, γηα λα θαηαιάβεη ηελ 

πξνζθεξζείζα ζέζε εξγαζίαο.  

1.3  Πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ζπλέληεπμε επηινγήο  

Ζ ζπλέληεπμε φπσο δηαθαίλεηαη απνηειεί ίζσο ην δεκνθηιέζηεξν ηξφπν επηινγήο 

πξνζσπηθνχ, ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε (Steiner & Gilliand, 1996), αιιά θαη ε πην 

δηαδεδνκέλε ζε ζρέζε κε άιιεο δηαδηθαζίεο επηινγήο (Κάληαο & Υαληδή, 1991) θαη απνηειεί 

ίζσο ην θξηζηκφηεξν ζηάδην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εξγαδφκελσλ γηα εμεχξεζε εξγαζίαο, 
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θαζψο επίζεο θαη έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο επηινγήο γηα ηε ζηειέρσζε ζέζεσλ κεζαίσλ, 

αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο.  

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε αθαδεκατθνχο θαη κειεηεηέο, ηα φπνηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέληεπμε επηινγήο απνδίδνληαη ζηνπο ζπλεληεπθηέο, κε απνηέιεζκα 

λα επεξεάδνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ, κε ζθάικαηα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ «πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα» ηα νπνία παξεηζθξένπλ ζηελ θξίζε ηνπ 

ζπλεληεπθηή δεκηνπξγψληαο κεξνιεςίεο (Riggio, 2003∙ Howard, 1997∙ Breakwell 1995). 

Απηά αθνξνχλ α) ηελ πξψηε εληχπσζε (first impression) πνπ κε βάζε κειέηεο νη αμηνινγεηέο 

ζρεκαηίδνπλ εηθφλα γηα ηνλ ππνςήθην κέζα ζηα πξψηα 5 ιεπηά, πνπ δχζθνια αλαηξέπεηαη 

ζηε ζπλέρεηα (Dougherty θ.α., 1994), β) ηνπ θσηνζηέθαλνπ (halo effect) πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ επίδξαζε θάπνησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ ζηε 

ζπλνιηθφηεξε αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην ζπλεληεπθηή (Pollock, 2002), γ) ηεο νκνηφηεηαο κε ηνλ 

ζπλεληεπμηάδνληα (similar to me) (Hickey, 2002), δ)ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ 

(Σαιηαδψξνπ, 2007), ε) ησλ δηαθξίζεσλ, ζη) ηνπ επεξεαζκνχ ησλ απαληήζεσλ (lead the 

candidate) (Breakwell, 1995) θαη  δ) πεξί ησλ ίζσλ επθαηξηψλ (equal opportunities) (Deutsch, 

1975).  

Δπηπιένλ, ε Breakwell, (1995), επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ε ζπλέληεπμε επηινγήο λα 

αθνινπζεί βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο απφ ηνλ ζπλεληεπθηή πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

ππνβάιινληαη νη εξσηήζεηο  θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ «επαίζζεηα» ζέκαηα, θαζψο 

θαη φηη δε ζα πξέπεη λα επεκβαίλεη ζε «ςπρνινγηθή δπζιεηηνπξγία» ηνπ εμεηαδφκελνπ ρσξίο 

λα έρεη ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή επάξθεηα, ελψ ζεσξεί θνκβηθφ ζεκείν ηελ ππνρξέσζε 

γηα αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ ηε ζπλέληεπμε, δειαδή ην feed – back, πνπ απνηειεί βαζηθή 

επζχλε ηνπ ζπλεληεπθηή θαη δπζηπρψο εθαξκφδεηαη ζπάληα. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπλεληεπθηή λα απνθεχγεη ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο παξέρεηαη κέζσ επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ κέζσ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθψλ 

ζεκηλαξίσλ  HR (Human Resources), πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο φζν θαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ππνςήθησλ, ελψ φινη νη ζπλεληεπθηέο δηαζέηνπλ 

κεγάιε εκπεηξία ζηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ (Γαζθαιάθε, 2009).  

Αληίζεηα, ζην δεκφζην ηνκέα, ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θξίζεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο επηινγήο, δελ είλαη επαξθψο επηκνξθσκέλα  ζε ηέηνηεο κεζφδνπο επηινγήο πνπ 

απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο (Everard & Morris, 1999), ελψ ε ζχλζεζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θξίζεο ησλ δηεπζπληψλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα επηηξέπεη θαη ηε ζπκκεηνρή κειψλ 

κε εηδηθψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο θξίζεο (Εαβιαλφο, 

1985).  

Αλ ιάβνπκε ππφςε καο, ινηπφλ, φηη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ζηεξενηχπσλ απνηειεί ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηε δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο, φηη νη 
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ζπλεληεπθηεο νδεγνχληαη ζηε δηακφξθσζε πξνθαηαιήςεσλ ιφγσ αηειεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζηελ επηκφξθσζε ηνπο (Tajel, 1972), εχθνια αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ζπλέληεπμε 

επηινγήο δηεπζπληψλ απνηειεί κηα επλντθή ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ.  

2. Η ζπλέληεπμε ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα  

Ζ ζπλέληεπμε σο κέζν επηινγήο θαη αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηεξαξρία ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κεηξά αξθεηέο δεθαεηίεο εθαξκνγήο (Λεκνλή & Κνιεδάθεο, 

2013). πλήζσο εθαξκνδφηαλ ειεχζεξε ζπλέληεπμε ρσξίο θάπνηα δνκή, κφλν ζηε επηινγή 

ζηειερψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 αληηιακβαλφκαζηε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαηέβαιε πξνζπάζεηα λα απμήζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπλέληεπμεο 

επηινγήο εγεηηθψλ ζηειερψλ θάηη ην νπνίν ήηαλ δεηνχκελν απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θαη απνηππψζεθε απφ ην Μαπξνζθνχθε (2003:36). Βάζε ηεο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

πξνεγήζεθε, ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 3848/2010), αιιά θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ, επέιεμε: 

α) εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ πξνζθέξεη κηα βάζε πνπ ζπκβάιεη, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα δηαζηξεβιψζεσλ θαη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ ππνςεθίσλ (Smith & Robertson, 

1993),  

β) ζπλέληεπμε ππνζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο – θαηαζηαζηαθή ζπλέληεπμε, πνπ ζχκθσλα  κε ηνπο 

Maurer θαη Fay, (1988), νδεγεί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εμεηαζηψλ, έλαληη ησλ ππνινίπσλ κεζφδσλ ζπλέληεπμεο,  

γ) αηνκηθή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξν άλεηα (Howard, 

1997) θαη 

δ) ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή πνπ ζεσξείηαη αμηφπηζηε, γηαηί ε ηειηθή απφθαζε είλαη 

απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη θνηλήο ζπκθσλίαο φιεο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ (Huffcutt & Woehr, 1999∙ Howard, 1997). Μάιηζηα, νη 

Arvey θαη Campion, (1982), πξνζζέηνπλ φηη ε ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή παξνπζηάδεη 

απμεκέλε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία, αθνχ νη εξσηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλεο 

ζηηο ηδηφηεηεο, πνπ απαηηνχλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

ζθαηξηθφηεξα. 

Ωζηφζν, δελ θξφληηζε λα επηκνξθψζεη ηνπο ζπλεληεπθηέο, πνπ θαινχληαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα πξνεηνηκαζηνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ κπνξεί λα ηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνζδνθίεο ηα πξνζφληα 

ηνπ (Dipboye, 1992), πνπ κπνξεί λα έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ίδην (εηδηθφηεηα, 

θνηλή πνξεία), πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο κε ηνπο 

ππνςήθηνπο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ «ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο» γηα ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ 

(Αλδξηθνγηαλλνπνχινπ, 2010), λα θάλνπλ κηα εηδηθή αιιά θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ρσξίο λα 
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έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ε άπνςε ηεο Μαξαγθνπδάθε, (1997:284-

286), φηη ε επηινγή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γίλεηαη θπξίσο κε βάζε «θνκκαηηθά θξηηήξηα», 

ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο αμηνινγεηέο ζε κεξνιεπηηθέο,  θαζνδεγνχκελεο 

θξίζεηο θαη πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο επεξεαδφκελνη απφ ηηο ίδηεο «θνκκαηηθέο πεπνηζήζεηο»  

θαη ηα εθάζηνηε θέληξα «εμνπζίαο».  

2.1  Η ζπλέληεπμε σο εξγαιείν επηινγήο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, βάζεη ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή 

ζπγθξφηεζε ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ., Γ.Δ. θαη Δ.Κ. αμηνινγείηαη 

κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία κεηέρνληαο ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε. 

Μέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ε πξνζσπηθφηεηα, 

ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, 

ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηδίσο δηδαθηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ, ε 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δλψ ζηε ζπλέληεπμε πνπ δίλεηε απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο νθείιεη λα ζπλεθηηκήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ν 

ππνςήθηνο αλέθεξε ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα, ηα νπνία απνδεηθλχνληαλ κε παξαζηαηηθά 

(αληίγξαθα, βεβαηψζεηο) θαη ηα νπνία δελ είραλ κνξηνδνηεζεί, φπσο άιιεο ζπνπδέο, 

επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε απηά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηζεγεηή, ηνπ 

κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ή ηνπ επηκνξθσηή, ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, 

πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε δηνηθεηηθή ή θαζνδεγεηηθή εκπεηξία, 

ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε, ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζε 

φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη αξηζηεία. Μάιηζηα, ην 2011 καδί κε 

ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ν ππνςήθηνο ππνρξεσηηθά θαηέζεηε ππφκλεκα, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε έθζεζε απηναμηνιφγεζεο θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε πεξίπησζε 

επηινγήο ηνπ. Σν ζπκβνχιην επηινγήο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, έρεη ηε δπλαηφηεηα κε 

νκφθσλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε, λα απνθιείζεη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία 

ππνςήθην πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δηαπηζηψζεθε φηη δελ ήηαλ θαηάιιεινο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζα ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, 

ελεκεξψλνληαη κε επζχλε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ θαη 

γξαθείσλ Π.Δ. ή Γ.Δ. θαη νη εκεξνκελίεο πξνζέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ νξίδνληαη απφ ην 
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ζπκβνχιην επηινγήο. Τπνςήθηνη νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέληεπμε, απνθιείνληαη 

απφ ηελ επηινγή. 

ηελ Διιάδα ειάρηζηεο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλέληεπμε επηινγήο ζηειερψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηέο πνπ έγηλαλ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηα ζηνηρεία ζηε 

δηαδηθαζία, ελψ θαηαγξάθνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη κηα πνιηηηθή θαζνδήγεζε ησλ 

ζπλεληεπθηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. Έξεπλα ηνπ 

Μαπξνζθνχθε, (2003), ζρεηηθά κε ηελ “επηινγή ησλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: Ζ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο” 

απνηχπσζε ηελ αλάγθε λα ηεξνχληαη «αμηφπηζηα ζηνηρεία, φπσο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 

ζεκαηηθνχο άμνλεο, ηήξεζε καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ, ζπκκεηνρή εηδηθψλ ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή, δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηνγξαθηθνχ» (ζ:36). 

Έξεπλα ηεο ππξνπνχινπ, (2010), ζρεηηθά κε ηελ “επηινγή δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα” αλέδεημε φηη, ελψ ε 

ζπλέληεπμε ζεσξείηαη αλαγθαία, «δηαθξίλεηαη απφ ανξηζηία, δελ είλαη κεηξήζηκε, δελ ππάξρεη 

έλα θνηλφ φξγαλν κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ, νη ππνςήθηνη δελ 

βαζκνινγνχληαη κε αθξίβεηα θαη νη εμεηαζηέο ελ ηέιεη κπνξνχλ λα ξσηήζνπλ φ,ηη ζέινπλ». 

Μάιηζηα ζεσξείηαη ππεξηηκεκέλε ζε ζρέζε κε ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα ε κνξηνδφηεζή ηεο. 

Οη παξάκεηξνη απηνί, επηζεκαίλεη «πξνζδίδνπλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία επηινγήο 

ραξαθηήξα ππνθεηκεληθφ θαη ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθφ». Μάιηζηα ζηελ επηινγή ησλ 

δηεπζπληψλ «δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

επηινγήο, ηα νπνία πξφζθεηληαη θηιηθά ζηελ εθάζηνηε θπβεξλψζα πνιηηηθή παξάηαμε θαη ν 

ξφινο ηνπο ακθηζβεηήζεθε απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο ιφγσ επηζηεκνληθήο θαησηεξφηεηάο 

ηνπο». Σνλίδεη, αθφκε, γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ φηη ζηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

«ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη απνπζία πνιηηηθνχ 

ρξψκαηνο» έηζη ψζηε λα  νδεγεζνχκε ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα» (ππξνπνχινπ, 2010:90). 

Αληίζηνηρα, έξεπλα ηεο Αλδξηθνγηαλλνπνχινπ (2010) πνπ αθνξνχζε ηε “δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ δπν θχισλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο θξίζεηο ηνπ 2007” 

θαηέγξαςε «πνιχ ππνθεηκεληθή θαη επηξξεπή ζε πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο ηε ζηάζε ηεο 

επηηξνπήο»  θαη φηη «νη γπλαίθεο αμηνινγνχληαη αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο». 

Μάιηζηα ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ραξαθηεξίδεηαη «κε αληηθεηκεληθή, κεξνιεπηηθή θαη 

θνκκαηηθά θαζνδεγεκέλε», θάηη πνπ απνδίδεηαη ζηελ «έιιεηςε αμηνθξαηίαο θαη ζηε 

δηαβιεηφηεηα πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ ησλ 

θνκκαηηθψλ/ζπλδηθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο». Απνηππψζεθε, επίζεο, φηη ε ζηάζε ησλ 

ζπλεληεπθηψλ ήηαλ «ζεηηθή θαη θηιηθή» πξνο ηνπο θξηλφκελνπο (Αλδξηθνγηαλλνπνχινπ 

2010:324-325). 
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Σπκπεξάζκαηα  

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο επηζθφπεζεο πξνθχπηεη, φηη ε ζπλέληεπμε είλαη έλα 

επξέσο πξνηεηλφκελν εξγαιείν επηινγήο πξνζσπηθνχ ζε φιε ηε βηβιηνγξαθία, πνπ ιφγσ ηεο 

πνιπζχλζεηεο, πνιπζρηδνχο ηεο έλλνηαο έρεη απαζρνιήζεη θαη απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαζνξίδνπλ φηη 

είλαη επηξξεπήο σο δηαδηθαζία ζε κεξνιεςίεο, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππεο απφςεηο θαη ζηελ 

Διιάδα ζε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο.  

Ζ ζπλέληεπμε επαλήιζε ην 2017 σο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ζρνιηθψλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ, πξνζβιέπνληαο ζην λα αληηιεθζεί ε επηηξνπή επηινγήο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αλ ππάξρνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ρεηξηζκνχ 

δχζθνισλ–απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. Μάιηζηα ε επηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ζπλεθηηκήζεη θξηηήξηα αλάπηπμεο, θνηλσληθήο δξάζεο απφ ην βηνγξαθηθφ ησλ ππνςεθίσλ θαη 

εμαηηίαο απηνχ έρεη θαηαθξηζεί σο ππνθεηκεληθή, θαζνξηζηηθή θαη αδηαθαλήο, αθνχ δελ 

αλαθέξεηαη «ηη αμηνινγείηαη» θαη θπξίσο «πψο αμηνινγείηαη» (Αλαζηαζίνπ, 2011), κε 

έρνληαο ηελ αλάινγε επηκφξθσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.  

Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε εθαξκνγήο ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ 

ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο νπνίαο ε θξίζε ησλ 

δηεπζπληψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ θαθέισλ, θαζψο 

θαη ην φηη νη θάθεινη απηνί πεξηέρνπλ ζηελ πιεηνςεθία πηζηνπνηεηηθά θαη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία (πξνυπεξεζίαο, ζεκηλαξίσλ, επηκνξθψζεσλ) θαη φρη πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ, θάλεη ηε ζπλέληεπμε λα παξνπζηάδεη κηθξέο δπλαηφηεηεο 

αμηφπηζηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ 

θαζψο ζηεξίδεηαη ζε κηα νιηγφσξε ζπδήηεζε θαη ζηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαθέινπ ηνπο (Νίθα, 2008: 249-250), πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο αμηνινγεηέο ζε ζπλεηδεηά 

θαη αζπλείδεηα ιάζε δεκηνπξγψληαο έιιεηκκα αληηθεηκεληθφηεηαο, αμηνπηζηίαο, 

δηαθξηηφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ηεο ζπλέληεπμεο επηινγήο. Έηζη, ην δεηνχκελν ζα πξέπεη λα 

είλαη ε ζσζηή ηεο ρξήζε γηα λα απνηππψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα 

δνζνχλ γηα ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη  θπξίσο λα κελ 

αθπξψλεη κε ηελ πςειή κνξηνδφηεζή ηεο, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ θαηέρνπλ νη 

ππνςήθηνη/εο.  
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