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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   Συνέντευξη 

 
Τν παξόλ εξωηεκαηνιόγην  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεύλεζε νπνηνπδήπνηε 

επαγγέικαηνο. 
 
 

 
  1)  Καηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζαο, πνύ εξγάδεζηε ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο; 

- ζε εζωηεξηθό ρώξν….. 
- ζε εμωηεξηθό ρώξν….. 
- θαη ζηα δύν….. 

 
2) Φξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηε θπζηθή-κπϊθή πξνζπάζεηα ζην επάγγεικα ζαο; 

 ειαθξηά….. 

 βαξηά….. 

 πνιύ βαξηά….. 
 
3) Τη είδνπο θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζπλήζωο εθηειείηε ζηε  δνπιεία ζαο; 
        - ζεθώλω βάξε…..                              - κηιάω πνιύ….. 
        - κεηαθέξω βάξε…..                           - επηβιέπω ιεπηέο ιεηηνπξγίεο….. 
        - ζπξώρλω…..                                    - ηξαβάω….. 
        - πεξπαηάω πνιύ…                           .- ηξέρω….. 
        - ζθαξθαιώλω…..                              - δηαθξίλω ηα ρξώκαηα….. 
        - ζθύβω…..                                          - γνλαηίδω….. 
        - κέλω πνιύ ρξόλν όξζηνο…..            - κέλω πνιύ ρξόλν θαζηζηόο….. 
       - ρξεζηκνπνηώ πνιύ ηα ρέξηα κνπ….. 
 
4) Πώο είλαη ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ζαο όζνλ αθνξά ηε ζεξκνθξαζία , ηνπο 
ζνξύβνπο, ηνπο θηλδύλνπο αηπρεκάηωλ ή ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία; 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 
 
  5)    α)   Πνην είλαη ην ωξάξην ζαο;………………………………………………………. 
         β)  Απαηηνύληαη κεηαθηλήζεηο ζηε δνπιεηά ζαο;      ………………………………. 
 
 
6)      α)  Καηά     ηελ   άζθεζε    ηνπ    επαγγέικαηνο   ζαο      είζηε 
         ππνρξεωκέλνο λα θέξεηε εηο πέξαο πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο νη 
         νη νπνίεο εμειίζζνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή;………………………. 
 
         β)  Πόηε θαη πόζν δύζθνιν είλαη γηα ζαο; 
         …………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………… 
 
7) Είζαζηε ππνρξεωκέλνο  λα δηαθόπηεηε ζπρλά απηό  κε  ην νπνίν  αζρνιείζηε  
γηα  λα  αζρνιεζείηε  κε  θάηη   άιιν  πνπ ζεωξήζαηε πην ζεκαληηθό;………………….. 
……………………………………………………………… ………………………….…… 
……………………………………………………………………………………..…………… 
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8)  Πεξλάηε γξήγνξα  θαη  εύθνια  από  κηα   θαηάζηαζε  θαη πλεύκα απαζρόιεζεο ζε 
κηα άιιε; 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
 
9) Επαλαιακβάλεηε δηαξθώο ηνλ ίδην ηύπν δξαζηεξηόηεηαο; 
           - ίδηεο θηλήζεηο ….. 
           - ίδηα ιόγηα ….. 
          - απηνκαηνπνηεκέλνο ξπζκόο ….. 
           - άιινπ είδνπο κεραληθή δνπιεηά …..                                
 
 
10)   α)  Εξγάδεζηε  ππό  ζπλζήθεο πνπ ζαο  πξνθαινύλ πίεζε (stress);……………. 
 
        β)  Πνηεο είλαη απηέο νη ζπλζήθεο; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
        γ)  Πώο ην αληηκεηωπίδεηε-πώο αηζζάλεζηε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
11)  Πνην   ην   επίπεδν  ππεπζπλόηεηαο  πνπ απαηηεί  ε   δνπιεηά ζαο; 
 

- παίξλω κόλνο απνθάζεηο….. 
- ζπλαπνθαζίδω….. 
- εθηειώ εληνιέο….. 

 
12) ΄Έρεηε δηθαίωκα λα παίξλεηε πξωηνβνπιίεο; …………………………………… 
       Πνηεο είλαη απηέο; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
13)    α)   Καηά  ηελ  άζθεζε ηνπ  επαγγέικαηνο ζαο, απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο 
ζπλαδέιθνπο; 
…………………………………………………………………………... 
        β)  Σε ηη ζπλίζηαηαη ε ζπλεξγαζία απηή;………………………………………………… 
 
       γ)  Πώο   βηώλεηε  ( αηζζάλεζηε γηα )  ην  ζέκα  ηεο  ζπλεξγαζίαο  κε άιινπο; 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
14)     α)  Αζθείηε  ή  δέρεζηε  επηξξνή  από  άιινπο,  θαηά  ηελ  εξγαζία ζαο;………… 
β)  Σε πνηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη απηό; 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
γ)  Τη είδνπο ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθαιεί; 
…………………………………………………………………………. 
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15)   α)  Είζαζηε   ππνρξεωκέλνο   λα  εξγάδεζηε  θάηω  από   απζηεξέο  νδεγίεο -
ζπζηάζεηο- ππνδείμεηο; 
………………………………………………………………………… 
         β)  Πόζν  ζπκβάιεη  απηό  ζην  πνηνηηθό  απνηέιεζκα  ηνπ  έξγνπ ζαο; 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
γ)  Είζαζηε   ππνρξεωκέλνο  λα  θάλεηε ζπλερώο επαιεζεύζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίζεηε ζωζηά απνηειέζκαηα; 
…………………………………………………………………………… 
 
 
16)  Καηά   ηελ   άζθεζε  ηνπ  επαγγέικαηνο   ζαο    ρξεηάδεηαη    λα  
βαζίδεζηε   ζε    απνδεηθηηθά     ζηνηρεία    πνπ      πξνθύπηνπλ   από 
έξεπλεο – ειέγρνπο – ηεζη – αλαιύζεηο – ζηαηηζηηθέο θαη   γηα   πνην ιόγν; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
17)   α)    Φξεηάδεηαη      λα    ρξεζηκνπνηείηε    νξηζκέλε      κέζνδν    ζηε δνπιεηά 
ζαο;…… 
        β)  Πώο αηζζάλεζηε γη απηή ηελ θαηάζηαζε; 
…………………………………………………………………………… 
 
 
18) Η δηαίζζεζε ηη ξόιν παίδεη ζηελ άζθεζε  ηνπ επαγγέικαηνο ζαο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
19)  Πνηα   ε  ζεκαζία ηεο  ηθαλόηεηαο  γηα ρεηξηζκό  ηνπ  ιόγνπ,  ζην επάγγεικα ζαο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
20)  Οη   αξηζκνί    θαη   νη   ππνινγηζκνί    θαηέρνπλ   θύξην  ιόγν ζην επάγγεικα 
ζαο;………. 
        Με πνην ηξόπν; 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
21)  Πόζν    απαξαίηεην    είλαη   γηα   ηελ   νξζή      εμάζθεζε      ηνπ επαγγέικαηνο 
ζαο, λα « βιέπεηε  ή  λα  θαληάδεζηε κέζα  ζην ρώξν »; 
……………………………………………………………………………. 
 
 
22)  Καηά    ηελ   άζθεζε  ηνπ   επαγγέικαηνο  ζαο  ππάξρεη  κέξνο γξαθεηνθξαηηθήο 
δνπιεηάο θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη απηό; 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
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23)  Σηελ δνπιεηά ζαο,  απαηηνύληαη  ιεπηνί  ρεηξηζκνί  ή    ρξήζε 
επαίζζεηωλ νξγάλωλ; 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
24) α)  Πηζηεύεηε όηη εθθξάδεηε ηελ πξνζωπηθόηεηα ζαο κέζα  απ’ ην επάγγεικα 
ζαο; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 β)   Τν   ζέκα ηεο  δεκηνπξγηθόηεηαο   πώο   πξαγκαηώλεηαη    κέζα  
 από ην δηθό ζαο επάγγεικα; 
 …………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………... 
 
 
γ)  ΄Έρεηε  ηελ  δπλαηόηεηα  λα   μεθύγεηε  από  ηελ    πεπαηεκέλε, λα πξωηνηππήζεηε 
ή λα δεκηνπξγήζεηε εμαξρήο; 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
 
25)α)  Είζαζηε   ππνρξεωκέλνο   λα   εθπαηδεύεζηε   ζπλερώο   γηα  λα αληαπνθξηζείηε   
ζηηο   λέεο   απαηηήζεηο   ηνπ   επαγγέικαηνο   ζαο θαη πωο γίλεηαη απηό; 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
β)  Πώο  αηζζάλεζηε,  όληαο  ππνρξεωκέλνο λα  επαλεθπαηδεύεζηε; 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
26)  Από ηη είδνπο ελδηαθέξνληα ή αμίεο πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη  θάπνηνο  γηα  λα  
ζηξαθεί  πξνο  ην επάγγεικα απηό; 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
27)  Πνηα    είλαη   ε   αλαγθαία   πξνεηνηκαζία   γηα   λα     εηζέιζεη θάπνηνο  ζην 
επάγγεικα ( ηππηθά  πξνζόληα, ηξόπνο  εηζαγωγήο, ζπνπδέο, πξνθήξπμε - 
δηαγωληζκόο ); …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
28)  Πνηεο   πξννπηηθέο   δηαγξάθνληαη   ζην   κέιινλ   γη’  απηό  ην επάγγεικα; 
Υπάξρνπλ   θαηλνύξγηα  δεδνκέλα πνπ  λα πξνδηαγξάθνπλ   κεηαβνιέο   ηόζν ζηε θύζε 
όζν   θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο; 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..  
  
 
29)  Υπάξρνπλ       ζπγθεθξηκέλα       ζπλδηθαιηζηηθά        αηηήκαηα; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
30)  Θα   κπνξνύζαηε   λα   καο   παξνπζηάζεηε   ηελ   επίδξαζε  πνπ ζα αζθνύζε    ην  
επάγγεικα  ζηε  δωή ζαο; Σηνλ    ηόπν    δηακνλή    ζαο, ζηηο    ειεύζεξεο    ώξεο    ζαο,   
ζηελ   νηθνγελεηαθή   ζαο   δωή   θαη ζηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο αλζξώπνπο; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
31)  Επεξέαζε       ηνλ       ραξαθηήξα     ζαο;    Με     πνην        ηξόπν; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
32)  Τν   επάγγεικα    ζαο   αληαπνθξίλεηαη    ζηελ    αξρηθή     εηθόλα πνπ είραηε 
ζρεκαηίζεη γη’ απηό;………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
33) Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάμεηε θάηη ζην επάγγεικα ζαο, ηη ζα ήηαλ απηό; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
34)  α)  Αλ   μεθηλνύζαηε   από   ηελ   αξρή  γηα   λα  δηαιέμεηε επάγγεικα, ζα δηαιέγαηε 
ην ίδην;…………………………………………………….. 
 
       β)  Αλ όρη πνην επάγγεικα ζα πξνηηκνύζαηε θαη γηαηί; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 


