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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία συντέθηκε µε σκοπό την ανάδειξη του θεσµού της 

∆ιαµεσολάβησης και άλλων εναλλακτικών µορφών επίλυσης των διαφορών, εργασιακών ή 

µη. Επιπλέον, µελετώνται όλα εκείνα τα γενικά στοιχεία που απαρτίζουν τον προαναφερθέντα 

θεσµό, αλλά και ο τρόπος που ο δεύτερος συµβάλλει στη διαχείριση των συγκρούσεων. 

Πρόκειται για έναν θεσµό που προτιµάται ολοένα και περισσότερο στο εξωτερικό σε σχέση 

µε τη δικαστική οδό, ενώ, στον ελλαδικό χώρο η επιλογή και η εφαρµογή της παρουσιάζουν 

δυσκολίες και εµπόδια. Έτσι, η παρακάτω µελέτη επιχειρεί να αποδώσει µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, τι ακριβώς είναι ο θεσµός της ∆ιαµεσολάβησης, πως λειτουργεί και ποια είναι 

τα πλεονεκτήµατά του. Ως µελέτη περίπτωσης, για την εφαρµογή του θεσµού, επιλέχθηκε το 

ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

 

 

έξεις Κλειδιά: 

Θεσµός ∆ιαµεσολάβησης, εναλλακτικές µορφές επίλυσης διαφορών, διαχείριση 

συγκρούσεων, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας. 
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Abstract 

 

 The follownig research was compiled with a view to highlighting the institution of 

Mediation and other alternative forms of dispute resolution, whether the dissensions are in the 

working area or not. In addition, all the general elements that make up the above-mentioned 

institution are being studied, as well as the way the latter contributes to conflict management. 

It is an institution that is increasingly preferred abroad in relation to the judicial system, while 

in Greece its selection and implementation pose difficulties and obstacles. So the following 

study attempts to best perform what the Mediation is, how it works and what its advantages 

are. As a case study, for the implementation of the institution, the TEI of Western Macedonia 

was selected. 

 

 

 

ey-Words: 

Institution of Mediation, alternative forms of dispute resolutions, conflicts 

management, TEI of Western Macedonia. 
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Εισαγωγή 

 Η παρακάτω µελέτη διερευνά και αποπειράται να αποδώσει, µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, τον ορισµό, τον τρόπο λειτουργίας και εφαρµογής της ∆ιαµεσολάβησης και των 

υπόλοιπων εναλλακτικών µορφών επίλυσης διαφωνιών. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιό της, 

γίνεται µία ιστορική αναδροµή του θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης, µε σκοπό την καλύτερη 

κατανόησή του.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, πραγµατοποιείται µία προσπάθεια ορισµού της 

∆ιαµεσολάβησης, της επικοινωνίας αλλά και των επικοινωνιακών σχολών, αποσκοπώντας 

στην απόδοση της ιδιαίτερης σχέσης που εµφανίζεται ανάµεσα στις δύο πρώτες έννοιες, η 

οποία έχει ως βάση της το γεγονός ότι η ∆ιαµεσολάβηση χρησιµοποιείται ως επικοινωνιακός 

δίαυλος µεταξύ των αντικρουόµενων πλευρών. Ακόµα, στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται ο 

ρόλος και τα χαρακτηριστικά του ∆ιαµεσολαβητή, αφού είναι ο πλέον αρµόδιος για την 

εφαρµογή της διαδικασίας. Τέλος, αναφέρονται και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης 

διαφορών που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται ο τρόπος, µε τον οποίο ο προαναφερθείς θεσµός 

συµβάλλει στην επίλυση των εργασιακών ή µη διενέξεων. Για την αποσαφήνιση των 

παραπάνω αναλύεται τόσο ο ορισµός των συγκρούσεων και των αιτιών τους, όσο και οι 

συνέπειες αλλά και οι τρόποι αντιµετώπισής τους. Επιπλέον, µελετάται και η συµβολή της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην επίλυσή τους. Ακόµα, δίδονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα µοντέλα, ο τρόπος διεξαγωγής και οι αρχές του θεσµού.  

 Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της µελέτης, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

της έρευνας που διεξήχθη σε τριάντα άτοµα του διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ ∆υτικής 

Μακεδονίας. Η εµπειρική έρευνα επιχειρεί να διαλευκάνει το κατά πόσο οι εργαζόµενοι 

γνωρίζουν τις εναλλακτικές µορφές επίλυσης των διαφορών, και ιδιαίτερα τη 

∆ιαµεσολάβηση, αλλά και το βαθµό χρήσης τους. Κλείνοντας, επιχειρείται να διαπιστωθεί 

και η αποτελεσµατικότητά τους.  
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 1  . Κεφάλαιο 1ο: Ιστορική αναδροµή ∆ιαµεσολάβησης. 
 

 1.1 Η ∆ιαµεσολάβηση στο παρελθόν. 
 

 Η ∆ιαµεσολάβηση µπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στις απαρχές της συγκρότησης των 

ανθρώπινων κοινωνιών, καθώς είναι συνυφασµένη µε την ανθρώπινη φύση και συνδέεται 

άρρηκτα µε τη συνύπαρξη, τη λειτουργία αλλά και τα προβλήµατα των ανθρώπινων 

κοινωνιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σχεδόν αδύνατη ανεύρεση και απόδοση της 

πατρότητάς της σε έναν και µόνο λαό ή µία εποχή ή συγκεκριµένο γεωγραφικό τόπο  ( 

http://www.diamesolavisi.gov.gr). 

 Από την πρώτη στιγµή οργάνωσης της ανθρωπότητας σε κοινωνίες, κάνουν την 

εµφάνισή τους ποικίλες διαφωνίες, οι οποίες και απαιτούσαν λύση (Παπαϊωάννου, 2005, σ. 

139), µε τρόπο διαφορετικό από την έµφυτη τάση του ανθρώπου για βιαιότητα και αυτοδικία. 

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, οι διαφωνίες, µπορούσαν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες· σε αυτές όπου επικρατούσε η εκδίκηση (Brenneur, 2011, σ. 82) και σε αυτές 

όπου η δικαιοσύνη αποδιδόταν από ιδιώτες (Οικονοµόπουλος, 1937, σσ. 98-99). 

 Παρά το πρόβληµα προέλευσης και πατρότητας της ∆ιαµεσολάβησης, υπάρχει η 

άποψη ότι, αυτή, διέπεται από µία βαθιά ελληνικότητα, καθώς εφαρµόζεται µε ποικίλους 

τρόπους στον ελλαδικό χώρο εδώ και αιώνες, όπως είναι η συµβιβαστική επίλυση και η 

διαιτησία. Ειδικότερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Κρήτη, καθώς αποτέλεσε την ιστορική 

σύνδεση αδιάκοπης εφαρµογής συµβιβαστικών διαδικασιών, από τον 13ο αι. ακόµα. Κατά τη 

Μινωική περίοδο (2600-1450 π.Χ.), ο Στράβων, ο ∆ιόδωρος και ο Οίκκιος, αναφέρουν ότι 

στην Κρήτη, υπήρχαν έθιµα και δίκαιο, αποδιδόµενα στο βασιλιά Μίνωα, των οποίων η 

εφαρµογή εντοπίζεται και πολύ µετά την κατάργηση της µοναρχίας· γι' αυτό και σε πολλά 

σηµεία, ο Μίνωας παρουσιάζεται ως βασιλιάς, δικαστής και νοµοθέτης. Παράλληλα µε 

αυτόν, ∆ικαιοσύνη απένειµαν και οι γέροντες (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 3). Σε πολλές 

περιπτώσεις, µάλιστα, δεν έβγαζε απόφαση µόνος του αλλά έστελνε, ως επόπτη του, για την 

απονοµή ∆ικαιοσύνης, τον αδερφό του Ραδάµανθυ, όπως αναφέρεται και από τον Όµηρο 

στην ''Οδύσσεια''. 

 Κατά την Αρχαϊκή εποχή (800-459 π.Χ.), παρατηρείται µία έντονη ανάγκη των 
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κοινωνιών για έµπιστο, φερέγγυο και αντικειµενικό δικαιϊκό σύστηµα. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, ο Όµηρος, στην ''Οδύσσεια'', αναφέρει ότι ''οι θεοί τιµούν το δίκαιο'', ο Ησίοδος 

παραδέχεται ότι η ∆ικαιοσύνη υπερτερεί της αδικίας και ο Σόλων αποδίδει την έννοια της 

∆ικαιοσύνης ως θεότητα τιµωρό. Επηρεασµένα από τις παραπάνω διατυπώσεις, τα 

διαφωνούντα µέρη, κατά την περίοδο αυτή, κατέφευγαν στις κρίσεις των βασιλέων, σε 

διαιτητές αλλά και συµβιβαστές. Η διάκριση των δύο τελευταίων, η οποία δεν είναι πάντα 

σαφής και απαραίτητη, έγκειται στην ιδιότητα των διαιτητών να εκδώσουν οι ίδιοι την 

απόφαση· στην περίπτωση των συµβιβαστών προτείνονταν, στις αντίθετες πλευρές, 

συµβιβαστικές λύσεις. Εδώ, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δύο προαναφερθείσες διαδικασίες, σε 

πολλές περιπτώσεις, συνδυάζονταν (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 4). 

 Στην κλασσική περίοδο (459-323 π.Χ.), όπου συναντάται η εγκαθίδρυση του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος ταυτόχρονα µε την ακµή της αθηναϊκής δηµοκρατίας, η 

∆ικαιοσύνη αναγορεύεται ως η ανώτερη όλων των αρετών. Για τον Αριστοτέλη, αυτή 

αποτελεί έλξη για τον άνθρωπο, ενώ για τον Πλάτωνα έχει θεϊκή προέλευση. Από το σηµείο 

αυτό και έπειτα, η ελληνική άποψη περί ∆ικαιοσύνης, πέρασε στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία, 

όπως και στο σύνολο των επόµενων δικαιϊκών συστηµάτων. Εδώ, πολύ συχνή είναι η χρήση 

των ''θεραπόντων'', των υπηρετών, δηλαδή, µε έργο την εχέµυθη µεταφορά πληροφοριών 

κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων των διαφωνούντων πλευρών. Την περίοδο αυτή 

είναι συχνό φαινόµενο η προσφυγή των πολιτών στα δικαστήρια, όπως αναφέρεται και στο 

έργο του Αριστοφάνη ''Όρνιθες''· γι' αυτό, το έργο των  ''θεραπόντων'' να δώσουν µία 

ταχύτερη και πιο ασφαλή λύση αντί των καθυστερήσεων στην απονοµή δικαιοσύνης, 

διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο (Γέσιου- Φάλτση, 1994). 

 Κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο στον ελλαδικό χώρο (146 π.Χ- Βυζάντιο), πρωταγωνιστικό 

ρόλο διαδραµατίζει η Χριστιανική θρησκεία και Εκκλησία, καθώς προωθούσαν την 

αναζήτηση εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών. Αυτό αποδεικνύεται κυρίως από τους 

Αποστόλους, οι οποίοι µε τις Επιστολές τους στο σύνολο των Χριστιανικών Εκκλησιών, 

αναφέρονται στην επίλυση των διαφορών µεταξύ Χριστιανών, µόνο µε τη διαµεσολάβηση 

άλλων Χριστιανών, µέλη της ίδιας Εκκλησίας, λειτουργώντας ως κριτές της διαφοράς 

(http://www.diamesolavisi.gov.gr). Για παράδειγµα, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πως είναι 

προτιµότερο κάποιος πιστός να χάσει το δίκιο του από το να προσφύγει σε κάποιο δικαστήριο 

(Απόστολος Παύλος, κεφ. 6, εδ. 6). Γι' αυτό και προέτρεπε όλους τους χριστιανούς να 

αναζητούν την κρίση των οµοθρήσκων τους, όσον αφορά τις υπάρχουσες διαφωνίες 
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(Οικονοµόπουλος, 1937, σσ. 114-115). Πιθανόν, κάτι τέτοιο να αποτελούσε τη λογική και 

ιδανική λύση, καθώς, ενώπιον του δικαστηρίου, οι χριστιανοί, υποχρεούνταν να δηλώσουν 

την ιδιότητά τους και να υποστούν τις συνέπειες, κάτι που πιθανόν να οδηγούσε σε 

αποστασίες (Πανταζόπουλος, 1974).  

 Κατά την περίοδο του Βυζαντίου, παρατηρήθηκε πληθώρα εµποδίων στην απονοµή 

δικαιοσύνης. Τα εµπόδια αυτά µπορούν να συνοψιστούν στην πληµµελή εκτέλεση των 

καθηκόντων των δικαστικών, τη µη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αλλά και τη µεροληψία 

των δικαστηρίων εις βάρος των λιγότερο δυνατών πλευρών (Παπαδάτος, 1995)· γι' αυτό και 

λειτούργησαν εκ νέου και παράλληλα µε τη δικαστική εξουσία, οι θεσµοί του Συµβιβασµού 

(amicabilis compositio) και της ∆ιαιτησίας (αιρετοκρισία). Ένα από τα σηµαντικότερα νοµικά 

κείµενα της περιόδου ήταν η Βυζαντινή Εξάβιβλος, η οποία και ανέφερε ρητά, ότι ο 

εκλεγµένος κριτής εξέδιδε δεσµευτική απόφαση και ο Συµβιβαστής συµβούλευε για την 

επίλυση της διαφωνίας µε συµφωνία (http://www.diamesolavisi.gov.gr). Η ∆ιαιτησία 

υποστηρίχθηκε και µε νόµο, στα χρόνια του Ιουστινιανού, και οι αποφάσεις της 

εξοµοιώθηκαν µε αυτές των δικαστηρίων (Παπαδάτος, 1995), ενώ ο Συµβιβασµός, του 

οποίου η εφαρµογή πραγµατοποιούνταν περισσότερο στην κοσµική και εκκλησιαστική τάξη, 

µπορούσε να γίνει γραπτά ή προφορικά, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο· η εκτέλεσή του 

βασιζόταν στη βούληση των διαδίκων (Θεοχάρης, 2015, σσ. 6-7).  

 Κατά την περίοδο της Οθωµανικής κυριαρχίας, πέρα από τους τυπικούς θεσµούς 

επίλυσης των διαφωνιών, παρατηρούνται και άτυπες µορφές θεσµών· σύµφωνα µε αυτούς, οι 

ιδιωτικές διαφορές επιλύονταν ενώπιον των τοπικών εκκλησιαστικών αρχών ή των 

δηµογερόντων-επιτρόπων (Οικονοµόπουλος, 1937, σσ 154-155). Ένας τέτοιος θεσµός είναι ο 

''σασµός'', που συναντάται στα ορεινά της Κρήτης, σύµφωνα µε τον οποίο, σε περίπτωση 

διαφωνίας, παρεµβαίνει ο γεροντότερος συγχωριανός ''σάστης'', ώστε να επιλυθεί ειρηνικά η 

διαφορά (Αναστασοπούλου, 2011, σ. 44· Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 8 κ. εξ.).  

 Κλείνοντας, µελετώντας τις περιοχές που παρέµεναν υπό ενετική διοίκηση, όπως η 

Κρήτη (1211-1645) και τα Επτάνησα (1485-1797), παρατηρείται η συχνή κατάρτιση 

συµφωνητικών συµβιβαστικής επίλυσης διαφορών, που ανάλογα µε το περιεχόµενό τους, 

χαρακτηρίζονταν ως έγγραφα συµφιλίωσης οικογενειών ή ως ινστρουµέντια αγάπης. Τα 

πρώτα συντάσσονταν ενώπιον συµβολαιογράφου και προέβλεπαν ανακωχή µεταξύ δύο 

οικογενειών, ενώ τα δεύτερα προέβλεπαν δήλωση των µερών για συµφωνία συµβιβαστικής  

λύσης σε θέµατα κλοπών, βεντέτας ή βιασµού, αλλά και εξόφληση οφειλής (Αντωνέλος & 
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Πλέσσα, 2014, σσ. 7-8). 

  1.2 Η ∆ιαµεσολάβηση σήµερα. 
 

 Η ένταξη της ∆ιαµεσολάβησης στο σύγχρονο δικαιϊκό σύστηµα εµφανίζεται στις 

αρχές του 20ου αι. στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριµένα, το 1913, µε την επίλυση συλλογικών 

εργατικών διαφορών, από κρατικούς διαµεσολαβητές του Υπουργείου Εργασίας. Αργότερα, 

το 1946, ιδρύεται και η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία ∆ιαµεσολάβησης και Συµβιβασµού, µε 

κυριότερη ενασχόληση τις εργατικές διαφορές (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 13). Το 1980, 

θεσπίζεται οµοσπονδιακός νόµος για την επίλυση διαφωνιών, ο οποίος προβλέπει ποικίλα 

προγράµµατα εκπαίδευσης. Λίγο αργότερα, το 1986, στην Καλιφόρνια εφαρµόζονται, 

δοκιµαστικά, διαδικασίες ∆ιαµεσολάβησης και το 1997, µε νόµο του Κογκρέσου, επιτρέπεται 

και η εφαρµογή σε οµοσπονδιακά δικαστήρια (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 14). 

 Στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις αρχές το 1990, επιχειρείται η ενίσχυση και 

προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, κυρίως, όσο αφορά το δίκαιο στην 

προστασία του καταναλωτή για γρήγορη, οικονοµική και αµερόληπτη επίλυση των διαφορών 

στις ευρωπαϊκές αγορές (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 21). Η µεγάλη ανάγκη για 

προσφυγή στους προαναφερθέντες εναλλακτικούς τρόπους, γίνεται αισθητή κατά τη διάρκεια 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης (12/1998) (Παράγραφος 83) αλλά και στο 

Συµβουλίου του Τάµπερε (10/1999) (Παράγραφος 30), µε αποτέλεσµα την έκδοση δύο 

Συστάσεων από την Ε.Ε και το Συµβούλιο της Ευρώπης, το 1998, σχετικά µε την προστασία 

των καταναλωτών και την οικογενειακή µεσολάβηση (Σύσταση R (98)). Όχι πολύ αργότερα, 

το Συµβούλιο Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συγκάλεσε την Επιτροπή 

να υποβάλλει µία σχετική έκθεση, µε συνέπεια την έκδοση της Πράσινης Βίβλου ''για τους 

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών αστικού και εµπορικού δικαίου'' (UNCITRAL 

Model Law on International Commercial Conciliation). 

 Επιπλέον, στις 21/5/2008, εκδίδεται η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης, σχετική µε θέµατα ∆ιαµεσολάβησης σε 

αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Η οδηγία αυτή πέρασε στο ελληνικό δίκαιο µε το Ν. 

3898/2010, ως «∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» (ΦΕΚ Α' 

211/16.12.2010). Η αιτιολόγηση της οδηγίας από το νοµοθέτη είχε ως βάση τόσο τα 

πλεονεκτήµατά της όσο και την αναγκαιότητα για ταχύτερη απονοµή δικαιοσύνης, αλλά η µη 

ένταξη του θεσµού στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, χαρακτηρίστηκε οξύµωρη. Κάτι, 
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όµως, που µπορεί να αιτιολογηθεί από το ότι η ∆ιαµεσολάβηση δεν αποτελεί διαδικασία 

απονοµής δικαιοσύνης, αλλά µία διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών ή µη διαφορών 

(Πολυζωγόπουλος, 2008, σσ. 10 κ. εξ). 

 Έπειτα από τη δηµοσίευση του Νόµου 3898/2010, ακολουθεί Υπουργική Απόφαση 

από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, όπου και 

επικυρώνεται η θέσπιση του Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ιαπιστευµένων ∆ιαµεσολαβητών, µε 

πυλώνα του τον Ευρωπαϊκό Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ιαµεσολαβητών. Σύµφωνα µε τα άρθρα 

1-4 του προαναφερθέντα Κώδικα προβλέπεται η χάραξη γενικών κατευθυντήριων γραµµών 

της άσκησης και ανάληψης των καθηκόντων του ∆ιαµεσολαβητή, αλλά και των γραµµών της 

ίδιας της διαδικασίας. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, η εφαρµογή του Κώδικα είναι 

υποχρεωτική και όχι προαιρετική (ΦΕΚ Β' 2824/14.12.2011). 

 Κλείνοντας, σχετικά µε το θεσµό, δηµοσιεύτηκαν και κάποιοι απαραίτητοι 

εφαρµοστέοι νόµοι, που έλαβαν τη µορφή υπουργικών αποφάσεων, τόσο για τη συγκρότηση 

επιτροπής πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβητών (Υ. Α., Φ.Ε.Κ 436/14.12.2011) όσο και για τον 

καθορισµό της αµοιβής τους (Υ. Α., ΦΕΚ Β' 281/12.2.2012) 
αλλά και για τον καθορισµό των 

παραβόλων της διαδικασίας (Υ. Α., ΦΕΚ Β' 2693/4.10.2012). 
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  2. Κεφάλαιο 2ο: Η ∆ιαµεσολάβηση ως επικοινωνιακός 
δίαυλος. 

 

  2.1 Ορισµός ∆ιαµεσολάβησης - Ορισµός επικοινωνίας και σχολές. 

  

 Έχοντας αναφέρει όλα τα παραπάνω, είναι καιρός να δοθεί και ο ορισµός της 

∆ιαµεσολάβησης. Ως ∆ιαµεσολάβηση ορίζεται «ο τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης αστικών 

και εµπορικών διαφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή τα µέρη, όταν έχουν δικαίωµα διάθεσης 

του αντικειµένου της διαφοράς, προσφεύγουν εκουσίως στον ουδέτερο τρίτο διαπιστευµένο 

∆ιαµεσολαβητή της κοινής επιλογής τους ο οποίος θα τους βοηθήσει να καταλήξουν σε µία 

αµοιβαία αποδεκτή λύση και να συντάξουν τη δική τους συµφωνία» (Πλέσσα, 2012). Άρα 

προκύπτει ότι η ∆ιαµεσολάβηση βασίζεται στην επικοινωνία, χρησιµοποιείται ως εργαλείο 

επίτευξής της και ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί δίπλα στην ίδια την ανθρώπινη 

γλώσσα. Τι ακριβώς εννοείται, όµως, µε τον όρο επικοινωνία; 

 Η εµφάνιση της ανθρώπινης επικοινωνίας πραγµατοποιήθηκε πριν από εκατοµµύρια 

χρόνια, ως αποτέλεσµα της ανάγκης του ανθρώπου να αποτυπώσει το σύνολο των πραγµάτων 

γύρω του και να αποκτήσει επαφή µε τους συνανθρώπους του. Η επικοινωνία, αρχικά, 

επιτεύχθηκε µε την οµιλία, πριν 200.000 χρόνια περίπου, αναπτύχθηκε µε τα σύµβολα 

περίπου 30.000 χρόνια πριν (πετρογλυφικά, εικονογράµµατα, ιδεογράµµατα) και 

αποτυπώθηκε µε τη γραφή περίπου πριν 7.000 χρόνια (Σηµιτικό αλφάβητο- Φοινικικό 

αλφάβητο- Αραµαϊκή γραφή κ.α.) (Ζωγράφος & Θωµά, 2014, σ. 13). Μελετώντας την 

ιστορία της, επιβάλλεται να γίνει αναφορά σε ορισµένα σηµεία-σταθµούς της πορείας της.  

 Πρώτο σηµείο-ορόσηµο µπορεί να θεωρηθεί η δηµιουργία των σηµάτων καπνού και η 

χρήση τυµπάνων για επικοινωνία σε µακρινές αποστάσεις, πριν ακόµα το 3.500 π.Χ. Ως 

δεύτερος σταθµός δύναται να θεωρηθεί η ανάπτυξη των αρχικών µορφών αλφαβήτου, από 

τους πολιτισµούς της Μέσης Ανατολής, περίπου το 1.500 π.Χ. Ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο, 

είναι η ανακάλυψη του χαρτιού στην Κίνα, το 105 µ. Χ. και είναι αδύνατο να µην αναφερθεί 

η ανάπτυξη της εκτύπωσης σε πανί στην Κίνα και την Ιαπωνία, περίπου στο 1000 µ.Χ. 

Επιπροσθέτως, το 1440, επιβάλλεται η αναφορά της δηµιουργίας του πρώτου συστήµατος 

εκτύπωσης µε κινητά τυπογραφικά στοιχεία από τον Γερµανό Johannes Gutenberg. Επιπλέον, 
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το 1600, ο Γάλλος Blaise Pascal, ανέπτυξε πρότυπα υπολογιστικών µηχανών και το 1811, ο 

Γερµανός Friedrich Koenig, κατοχύρωσε ως ευρεσιτεχνία, την πρώτη εκτυπωτική πρέσα 

κινούµενη µε ατµό. Ωστόσο, ίσως, η πιο σηµαντική ηµεροµηνία στην ιστορία της 

επικοινωνίας και µεταφοράς µηνυµάτων σε µακρινές αποστάσεις, είναι η ανακάλυψη του 

τηλέγραφου από τον Αµερικάνο Samuel F. B. Morse, το 1840. Λίγο αργότερα, το 1868, ο 

Αµερικανός Christopher Sholes, ανακαλύπτει την πρώτη πρακτική γραφοµηχανή και το 1876, 

ο επίσης Αµερικανός Alexander Graham Bell, παραδίδει το τηλέφωνο· το 1877, ο Thomas A. 

Edison,  ανακαλύπτει το φωνόγραφο και το 1895, ο Ιταλός Gulielmo Marconi, εφευρίσκει τον 

πρώτο ασύρµατο τηλέγραφο, πρόγονο του ραδιοφώνου. Επιπλέον, το 1898, ο ∆ανός 

Valdermar Poulsen, παρουσιάζει την πρώτη συσκευή καταγραφής ήχων (Ζωγράφος & Θωµά, 

2014, σσ. 13-14). Από το σηµείο αυτό και έπειτα, ξεκινούν να αναπτύσσονται όλες οι µορφές 

επικοινωνίας που χρησιµοποιούν ήχο και εικόνα.  

 Με την πάροδο των χρόνων, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποπειράθηκαν να δώσουν 

ένα σταθερό ορισµό της επικοινωνίας. Για κάποιους, ως επικοινωνία ορίζεται η διαδικασία µε 

την οποία γίνεται µεταβίβαση πληροφοριών και νοηµάτων από τον έναν άνθρωπο στον 

άλλον. Επίσης, µπορεί να εννοηθεί η διαδικασία κατά την οποία ένας ποµπός είτε είναι ένας 

άνθρωπος είτε µία οµάδα, µπορεί να µεταβιβάσει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήµατα 

ή ακόµα και ενέργεια σε έναν δέκτη, ένα άτοµο ή µία οµάδα, για να ενεργήσει έτσι ώστε να 

του προκαλέσει την εµφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθηµάτων, ενέργειας ή να επηρεάσει την 

κατάσταση και τη συµπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992). 

 Κατά άλλους, ως επικοινωνία ορίζεται η αποστολή µηνυµάτων από κάποιον που 

νοείται ως ποµπός σε κάποιον που νοείται ως δέκτης και αντίστροφα, µέσα από κοινά 

συστήµατα σηµάτων, συµβόλων ή τρόπων συµπεριφοράς (Μπαµπινιώτης, 2012, σ. 649). 

Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η επικοινωνία είναι η διαδικασία κατά την οποία ο αποστολέας του 

µηνύµατος ανταλλάσσει ή µεταφέρει ιδέες, πληροφορίες ή µηνύµατα µέσω του γραπτού ή 

του προφορικού λόγου στον αποδέκτη και η αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται από το αν ο 

δέκτης, που αντιλαµβάνεται πλήρως το περιεχόµενο του µηνύµατος, προσπαθεί να 

υλοποιήσει τον στόχο του, σύµφωνα µε την επιθυµία του ποµπού (Λούτας, 2002, σ. 12). 

Επιπροσθέτως, ως επικοινωνία µπορεί να ορισθεί η διαπροσωπική διαδικασία της αποστολής 

και της λήψης συµβόλων µε συνηµµένα µηνύµατα (Schermerhorn, 2011, σ. 490). Ακόµα, 

µπορεί να υποστηριχθεί ότι η επικοινωνία αποτελεί τη διαδικασία µετάδοσης πληροφοριών 

και κατανόησης µεταξύ των ανθρώπων. Αυτή, περιλαµβάνει αποστολέα, µήνυµα και 
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αποδέκτη, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του µηνύµατος, ανατροφοδότηση και 

αντιµετώπιση των προβληµάτων (Kinicki & Williams, 2017, σ. 622). 

 Εκτός, όµως, από την προσπάθεια ορισµού της, δεν είναι λίγοι εκείνοι που 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν και την επιστηµονική πλευρά της. Σύµφωνα µε την 

επιστηµονική προσέγγιση της επικοινωνίας, µία πληθώρα µελετών διακρίνει δύο βασικές 

''σχολές''· τη ∆ιαδικαστική- Γραµµική (The process school) και την Σηµειωτική (Semiotics 

school) (Fiske, 1990· Τσενέ, 2013, σσ. 9-14). Η πρώτη προσεγγίζει την επικοινωνιακή 

δραστηριότητα ως µεταβίβαση µηνυµάτων και αναφέρεται στον τρόπο κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης των µηνυµάτων από τους ποµπούς και τους δέκτες, αλλά και στον τρόπο 

χρήσης των καναλιών και των µέσων επικοινωνίας από τους ποµπούς. Επιπλέον, ασχολείται 

µε την αποτελεσµατικότητά της και την χαρακτηρίζει αποτυχηµένη, στην περίπτωση που το 

αποτέλεσµα διαφοροποιείται από το επιδιωκόµενο, εξετάζοντας τα στάδια της διαδικασίας, 

αποσκοπώντας στον εντοπισµό της αιτίας. Σύµφωνα µε την ''σχολή'', η επικοινωνία θεωρείται 

µία διαδικασία επηρεασµού της συµπεριφοράς ή της κατάστασης του µυαλού ενός ατόµου. 

 Η Σηµειωτική, από την άλλη, αντιµετωπίζει την επικοινωνία ως παραγωγή και 

ανταλλαγή σηµείων-συµβόλων· δηλαδή, ως αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων στην 

επικοινωνιακή διαδικασία, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νοήµατος. Στη περίπτωση 

αποτυχίας της επικοινωνίας, θεωρείται ότι έγινε παρανόηση, ως αποτέλεσµα των 

πολιτισµικών διαφορών µεταξύ ποµπού-δέκτη (Fiske, 1990, σ. 2). Συµπερασµατικά, λοιπόν, 

δέκτες µε διαφορετικές εµπειρίες, κουλτούρες και αντιλήψεις ενδέχεται να εντοπίσουν 

διαφορετικά νοήµατα στο ίδιο µήνυµα, αναλαµβάνοντας ενεργητικό ρόλο στην 

αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων (Fiske, 2010, σσ. 62-63). Όλα τα µοντέλα της ''σχολής'', 

αναλύουν τρία στοιχεία· το πρώτο είναι το σηµείο καθεαυτό, το δεύτερο είναι αυτό στο οποίο 

αναφέρεται το σηµείο και το τρίτο αναλύει τους χρήστες του σηµείου (Fiske, 2010, σσ. 61-

63). Εδώ, επιβάλλεται να αναφερθεί, ότι το πιο γνωστό µοντέλο της Σηµειωτικής είναι το 

µοντέλο του Pierce, όπου το νόηµα προκύπτει από το αποτέλεσµα της δυναµικής 

αλληλεπίδρασης σηµείου, ερµηνεύµατος και αντικειµένου. Τα τρία τελευταία στοιχεία είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένα και η κατανόηση του καθενός είναι δυνατή µόνο σε σχέση µε τα άλλα 

δύο (Fiske, 2010, σ. 65).  

 Χρησιµοποιώντας τον όρο σηµείο, εννοείται κάτι φυσικό, αντιληπτό µε τις 

ανθρώπινες αισθήσεις και αναφέρεται σε κάτι ξεχωριστά από τον εαυτό του. Με το 

ερµήνευµα, εκπροσωπείται η έννοια του ισοδύναµου σηµείου, που δηµιουργείται στο µυαλό 
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κάποιου, στον οποίο απευθύνεται το αρχικό σηµείο, παράγεται σε σχέση µε αυτό και την 

εµπειρία που κατέχει ο χρήστης από το αντικείµενο. Τέλος, µε τον όρο αντικείµενο εννοείται 

η θέση στην οποία βρίσκεται το σηµείο (Fiske, 2010, σσ. 63-64). 

 Οι δύο ''σχολές'', όπως ήταν αναµενόµενο, παρουσιάζουν ορισµένες διαφορές µεταξύ 

τους. Η ∆ιαδικαστική, από την µία πλευρά, προσανατολίζεται περισσότερο στις κοινωνικές 

επιστήµες (ψυχολογία και κοινωνιολογία) και αναφέρεται σε πράξεις επικοινωνίας· η 

Σηµειωτική, από την άλλη, πλησιάζει, κυρίως, τη γλωσσολογία και ασχολείται µε τα έργα της 

επικοινωνίας, δηλαδή, το αποτέλεσµα. Παρά τον διαφορετικό τοµέα προσανατολισµού τους, 

και οι δύο χαρακτηρίζονται από κοινωνική διάδραση, σε διαφορετικό επίπεδο, η κάθε µία.  

 Έτσι, προκύπτει, ότι η ∆ιαδικαστική συµµετέχει στην διαδικασία επίδρασης του ενός 

ατόµου στο άλλο, ενώ η Σηµειωτική, είναι µέρος της διάδρασης ξεχωριστών ατόµων που 

ανήκουν σε µία συγκεκριµένη κουλτούρα ή κοινωνία. Όσον αφορά το ίδιο το µήνυµα που 

αποστέλλεται, επιβάλλεται να διατυπωθεί η αντίθεση µεταξύ των δυο ''σχολών'', όπου, από 

την µία όψη, στη ∆ιαδικαστική, το µήνυµα είναι το παραγόµενο προϊόν της επικοινωνιακής 

διαδικασίας, ενώ στην αντίθετη όψη, η Σηµειωτική ''σχολή'' αντιµετωπίζει το µήνυµα ως µία 

κατασκευή από σηµεία, που διαδρώντας µε τον δέκτη, δηµιουργούν νόηµα.  

 Τέλος, µία τελευταία διαφοροποίηση µεταξύ των ''σχολών'' είναι το γεγονός ότι ενώ 

στην πρώτη περίπτωση, σηµαίνοντα ρόλο διαδραµατίζει η πρόθεση του ποµπού και το 

µήνυµα που αυτός δηµιουργεί, στην δεύτερη ''σχολή'', ο ποµπός έχει µικρότερο ρόλο σε 

σχέση µε το µήνυµα και τον τρόπο ερµήνευσής του και η αποκωδικοποίηση του µηνύµατος 

επηρεάζεται από το πολιτιστικό πλαίσιο και υπόβαθρο (Τσενέ, 2013, σσ. 11-12). 

  2.2 Μοντέλα επικοινωνίας. 
 

 Εκτός από τις σχολές επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι καιρός, η 

έρευνα να ασχοληθεί και µε τα µοντέλα επικοινωνίας, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση της επικοινωνιακής πράξης. Το βασικότερο από αυτά, του Lasswell, το 1948, 

αναφέρει πως για να περιγραφεί και να κατανοηθεί µια επικοινωνιακή διαδικασία, είναι 

αναγκαίο να δοθεί απάντηση στα ερωτήµατα <<ποιος>>, <<λέει τι>>, <<από ποιο κανάλι>>, 

<<σε ποιον>> και <<µε ποιο αποτέλεσµα>> (Lasswell, 1948, σ. 117). Ακολουθείται, δηλαδή, 

ένα µοντέλο γραµµικής επικοινωνίας που αναλύει την µετάδοση µηνυµάτων, εστιάζοντας 

στην επίδραση και όχι στο νόηµα (Fiske, 2010, σ. 51). Συνεχίζοντας, ακόµα ένα µοντέλο είναι 

αυτό των Shannon & Weaver, το 1949, όπου η διαδικασία επικοινωνίας αποτελεί µία απλή 
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γραµµική µετάδοση πληροφοριών, ανάµεσα σε έναν γνώστη της πληροφορίας, τον ποµπό, 

και έναν δέκτη του µηνύµατος (Fiske, 2010, σ. 23· Croft, 2004, σ. 4). Εδώ, ταυτίζεται η 

επικοινωνία µε την πληροφόρηση, µε κύριο χαρακτηριστικό την παθητικότητα του δέκτη, ενώ 

προστίθεται και το στοιχείο του <<θορύβου>> (Narula, 2006, σ. 26). Με τον όρο 

<<θόρυβος>>, εννοείται ό,τι προστίθεται στο σήµα ανάµεσα στον µετασχηµατισµό και την 

λήψη του µηνύµατος και δεν προέρχεται από την πηγή. Επιπλέον, σε αυτό το µοντέλο, 

προστίθενται και οι έννοιες της πληροφορίας και του καναλιού. Με τον όρο ''πληροφορία'' 

αντιπροσωπεύεται ό,τι µειώνει την αβεβαιότητα και µε τον όρο ''κανάλι'', τα φυσικά µέσα, 

που µετασχηµατίζουν τα σηµεία· ακόµα, εµπεριέχονται οι έννοιες του µέσου, του κώδικα και 

της ανάδρασης. Η πρώτη από αυτές, αντιπροσωπεύει τα τεχνικά ή φυσικά µέσα µετατροπής 

των µηνυµάτων σε µεταδιδόµενα σήµατα, η δεύτερη αποτελεί ένα σύστηµα κοινών νοηµάτων 

των µελών ενός κοινωνικού και πολιτιστικού συνόλου και η τρίτη ορίζει τη µεταφορά της 

αντίδρασης του δέκτη στον ποµπό (Τσενέ, 2013, σσ. 21-22). Είναι ένα µοντέλο, που 

αναπτύχθηκε κατά τον Β'Π.Π., µε κύριο στόχο την ανεύρεση των καναλιών επικοινωνίας, 

κατάλληλων να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά (Τσενέ, 2013, σ 18).  

 Ωστόσο, στο συγκεκριµένο επικοινωνιακό µοντέλο, εντοπίστηκαν και τρία επίπεδα 

προβληµάτων. Το πρώτο από αυτά εµπεριέχει τα τεχνικά προβλήµατα, το δεύτερο περικλείει 

τα προβλήµατα σηµασιολογίας και το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στα προβλήµατα 

αποτελεσµατικότητας (Τσενέ, 2013, σ 20). 

 Επιπλέον, υπάρχει και το µοντέλο επικοινωνίας του Newcomb, το 1953, όπου η 

καινοτοµία έγκειται στην προσέγγιση του ρόλου της επικοινωνίας στις κοινωνικές σχέσεις. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δίνεται έµφαση κυρίως στο κοινωνικό στόχο της επικοινωνίας, 

δηλαδή, στη διατήρηση των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων (Τσενέ, 2013, σ. 24). 

Επιπροσθέτως, υπάρχει και το επικοινωνιακό µοντέλο του Charles E. Osgold, το 1954, όπου 

η επικοινωνιακή δραστηριότητα είναι µία δυναµική διαδικασία υγιούς διαδραστικής σχέσης 

µεταξύ ποµπού και δέκτη (Τσενέ, 2013, σ. 26). Την ίδια χρονιά, αναπτύσσεται και ένα ακόµα 

µοντέλο, αυτό του Wilbur Scramm, το οποίο φαίνεται αρκετά ίδιο µε αυτό του Osgold. 

Ακολουθώντας τον Osgold, ο Scramm, υποστηρίζει ότι η επικοινωνία είναι διάδραση· αυτό 

σηµαίνει ότι ο ποµπός και ο δέκτης είναι παράλληλα αποκωδικοποιητές, ερµηνευτές, αλλά 

και µετασχηµατιστές και αποδέκτες µηνυµάτων (Τσενέ, 2013, σ. 28). 

 ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1956, εµφανίζεται το µοντέλο του Gerbner, το οποίο µοιάζει 

µε αυτό των Shannon & Weaver, αλλά είναι πιο σύνθετο. Και αυτό γιατί µελετά τη φύση και 
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την αλληλεπίδραση ανάµεσα στην αντίληψη και την παραγωγή ενός µηνύµατος. Τώρα, το 

µήνυµα σχετίζεται µε την πραγµατικότητα και εισάγονται δύο προσεγγίσεις, µε την πρώτη να 

είναι η αντιληπτική και τη δεύτερη να είναι η επικοινωνιακή ή η προσέγγιση των µέσων και 

του ελέγχου (Τσενέ, 2013, σ. 30). Ακόµα, το 1957, δηµιουργείται το µοντέλο των Westley & 

MacLean, το οποίο βρίσκει εφαρµογή στη µαζική επικοινωνία, καθώς, για πρώτη φορά, 

εισάγεται το στοιχείο της διαδικασίας απόφασης, όσον αφορά το αντικείµενο της 

επικοινωνίας αλλά και τον επικοινωνιακό τρόπο (Τσενέ, 2013, σ. 32). Ακόµα ένα µοντέλο 

επικοινωνίας είναι αυτό του Jakobson, το οποίο επηρεάζεται από έξι παράγοντες· ο 

αποστολέας, ο παραλήπτης, το µήνυµα, ο επικοινωνιακός κώδικας, το πλαίσιο αναφοράς και 

το κανάλι, µε τον κάθε ένα από αυτούς να ορίζει και µία επικοινωνιακή λειτουργία. Έτσι, 

ανάλογα µε τον παράγοντα που εστιάζει η επικοινωνία µπορούν να διακριθούν έξι γλωσσικές 

λειτουργίες: α) η αναφορική (εστιάζει στο πλαίσιο αναφοράς), β) η συγκινησιακή (εστίαση 

στον ποµπό), γ) η βουλητική (εστίαση στον δέκτη), δ) η φατική (εστίασε στο κανάλι), ε) η 

µεταγλωσσική (εστιάζει στον κώδικα) και στ) η ποιητική (εστιάζει στο µήνυµα) (Τσενέ, 2013, 

σσ. 34-35). 

 Το προτελευταίο µοντέλο είναι αυτό του David Berlo, το 1960, που αποτελεί 

επέκταση αυτού των Shannon & Weaver και προτείνει το <<SMCR>>, όπου διαχωρίζεται η 

επικοινωνιακή διαδικασία από τα ξεκάθαρα µέρη και προσθέτει παράγοντες που επηρεάζουν 

τον επικοινωνιακό αποτέλεσµα (Τσενέ, 2013, σ. 37). Τελευταίο και ίσως το πιο σηµαντικό, 

για την µελέτη της ∆ιαµεσολάβησης, µοντέλο είναι αυτό του Αριστοτέλη, ο οποίος 

ενσωµατώνει πέντε βασικά στοιχεία της επικοινωνίας. Το πρώτο από αυτά είναι ο οµιλητής, 

το δεύτερο η οµιλία ή το µήνυµα, το τρίτο το κοινό, το τέταρτο η επίδραση και το πέµπτο 

είναι ο στόχος. Εδώ, προτείνεται στο οµιλητή να κατασκευάσει λόγο για διαφορετικά 

ακροατήρια, για διαφορετικές περιστάσεις και επιδράσεις (Τσενέ, 2013, σ. 14). 

 Στο µοντέλο του Αριστοτέλη ουσιαστικά µελετάται η επικοινωνιακή διαδικασία υπό 

το πρίσµα της ρητορικής. Εδώ, ως επικοινωνία ορίζεται η διαδικασία, όπου ο ποµπός 

(ρήτορας), κατασκευάζει µηνύµατα, που µεταδίδονται στο δέκτη (ακροατήριο) στοχεύοντας 

σε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα (Τσενέ, 2013). Όπως είναι φυσικό, το βασικό εργαλείο για 

την δηµιουργία, αποστολή µηνυµάτων, λήψη µηνυµάτων και την ύπαρξη επικοινωνίας, είναι 

η γλώσσα και η σωστή χρήση της. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης, στη ''Ρητορική'' του, συνέδεσε 

τη γλώσσα µε το ήθος και το πάθος, προσπαθώντας να προβάλλει την ικανότητα και το ήθος 

του ποµπού (ρήτορα), σε σχέση µε την διέγερση παθών του ακροατηρίου. Κατανόησε ότι η 
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γλώσσα είναι το βασικό στοιχείο της γνώσης και αποτελεί το µονόδροµο της καλλιτεχνικής 

έκφρασης του ρήτορα, ο οποίος και επιβάλλεται να διαθέτει ποιότητα στο λόγο του, αφού 

έτσι εκφράζεται και η ψυχική του κατάσταση (Τριαντάρη, 2016, σ. 76). 

 Σύµφωνα µε την παραπάνω λογική, η γλώσσα διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 

στην ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς µέσα από αυτήν, ο άνθρωπος µεταφράζει και 

εξωτερικεύει τη σκέψη του µε λόγια. Η γλώσσα θεωρείται και το µέσο της ρητορικής, αφού η 

ύπαρξη της δεύτερης εξαρτάται από την πρώτη και όσον αφορά την πρακτική της χρήση, 

επιδιώκει την επίτευξη της πειθούς· για να επιτύχει, ο ρήτορας, λοιπόν, την πειθώ, 

διαµορφώνει µε τέτοιο τρόπο τη γλώσσα, ώστε κάθε φορά να επιτευχθεί η ανάπτυξη ενός 

σηµαντικού ζητήµατος και να επηρεαστεί το εκάστοτε ακροατήριο.  

 Στο σηµείο αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι η γλώσσα είναι το όπλο του ρήτορα για να 

πείσει, να επηρεάσει και να οδηγήσει τελικά του ακροατές του κοντά στις δικές του απόψεις 

και ιδέες. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, µεγάλη σηµασία έχει το ήθος και το ύφος 

που προβάλλεται από τον ρήτορα, λαµβάνοντας υπόψη το κοινό που έχει να αντιµετωπίσει 

κάθε φορά. Η σύνδεση γλώσσας και ρητορικής επιτεύχθηκε από τον Αριστοτέλη, αφού έκρινε 

πως οι γλωσσικές πρακτικές διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στη πραγµατοποίηση µίας 

συζήτησης· η γλώσσα ως το επικοινωνιακό µέσο είναι ικανή να επηρεάσει την ατοµική και 

κοινή γνώµη. Κατ' επέκταση, η ρητορική, την περίοδο των Σοφιστών, απέκτησε κοινωνικό 

και πολιτικό χαρακτήρα, αφού οι πολίτες ξεκινούν να αποκτούν φωνή και να υπερασπίζονται 

τα συµφέροντά τους και τις απόψεις τους για τα κοινά. 

 Όσον αφορά, τώρα, την ορθή χρήση της γλώσσας, κατά τον Αριστοτέλη, βρίσκεται 

κανείς απέναντι στον σκοπό της, που, στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι ο καλλιτεχνικός 

λόγος και η διαµόρφωσή του. Τώρα, ο ρήτορας είναι καλλιτέχνης, κατασκευάζει και 

αναπλάθει λέξεις, µε απώτερο σκοπό την ηδονή και απόλαυση των ακροατών, την 

διαπαιδαγώγηση και την διέγερση των αισθήσεων του κοινού του (Τριαντάρη, 2016, σ. 107).  

 Άρα η γλώσσα αποτελεί το µέσο της ρητορικής, την πειθώ, που λειτουργεί ως πυξίδα 

για τις απόψεις και τις αποφάσεις των ακροατών· είναι το όπλο του ρήτορα, µε το οποίο 

µπορεί να εξωτερικεύσει τον συναισθηµατικό και ψυχικό κόσµο του ακροατηρίου. Απαιτείται 

σωστή χρήση των λέξεων, καθαρή άρθρωση, δυνατή φωνή και αποφυγή φλυαρίας 

(Τριαντάρη, 2016, σ. 79). Επιπλέον, ο Αριστοτέλης συνέδεσε την ρητορική τέχνη µε την 

διαλεκτική, αφού παρατηρείται συνεχής παραγωγή συλλογισµών και επιχειρηµάτων από τον 

ποµπό (ρήτορα) προς τον δέκτη (ακροατήριο).   
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 Από όλα τα παραπάνω, µπορεί εύκολα να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η σύγχρονη 

εκδοχή της ρητορικής είναι η επικοινωνία, καθώς δύναται να µεταδώσει µηνύµατα και να 

επηρεάζει συναισθήµατα. Κοινό σηµείο της ρητορικής και της επικοινωνίας είναι η 

διαλεκτική, αφού και τα δύο διαπραγµατεύονται ανθρώπινες σχέσεις και ανταλλάσσουν 

απόψεις και πληροφορίες. Ο ρήτορας, για παράδειγµα, αποπειράται να επικοινωνήσει µε το 

κοινό του, αποσκοπεί στη δηµιουργία συναισθηµάτων και στον επηρεασµό του ψυχικού 

κόσµου του ακροατηρίου. Η σύνδεση, τώρα, της ρητορικής µε την επικοινωνία έχει ως βάση 

διάφορες διαστάσεις και επικεντρώνεται στη πειθώ. Για την επίτευξη της πειθούς, είναι 

αναγκαία η µεταφορά των µηνυµάτων του ποµπού (ρήτορα) στον δέκτη (ακροατήριο) µε την 

διατύπωση επιχειρηµάτων. Έτσι, από τη µία πλευρά, ο ποµπός δηµιουργεί επιχειρήµατα και 

από την άλλη, ο δέκτης κρίνει αν αυτά συµφωνούν µε την ιδεολογία και τις απόψεις του, 

ώστε να τα αποδεχτεί (Τριαντάρη, 2016, σσ. 184-186). 

 Η ∆ιαµεσολάβηση µπορεί να συσχετιστεί άµεσα, από το παρελθόν µέχρι και σήµερα, 

µε τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις σχετικά µε ατοµικά, κοινωνικοπολιτικά και ηθικά 

προβλήµατα του ανθρώπου, κάνοντας έτσι εφικτή την σύνδεσή της µε την αρχαία ρητορική 

τέχνη· η δεύτερη της παραδίδει τις τεχνικές της, που σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, βασίζονται 

στη λογική και την ψυχολογική πειθώ. Όπως και ο τότε ρήτορας, έτσι και ο σύγχρονος 

∆ιαµεσολαβητής, διαθέτει εκείνες τις ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθιστώντας  

τον ικανό να προσφέρει βοήθειά στα αντικρουόµενα µέλη, ώστε αυτά να επικοινωνήσουν και 

να επιλύσουν τις διαφορές τους (Τριαντάρη, 2018). 

 

  2.3 Ο ∆ιαµεσολαβητής 
 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο σύγχρονος ∆ιαµεσολαβητής καλείται να 

αποκαταστήσει την επικοινωνία µεταξύ των αντικρουόµενων πλευρών, για την ανεύρεση και 

εφαρµογή συµβιβαστικής λύσης. Για την επίτευξη της επικοινωνιακής διαδικασίας οφείλει να 

είναι αµερόληπτος και αποστασιοποιηµένος, να καθοδηγεί την διαδικασία της 

∆ιαµεσολάβησης, να δηµιουργεί ατµόσφαιρα συνεργασίας και να προάγει το διάλογο. Το πιο 

σηµαντικό χαρακτηριστικό του, όµως, ίσως, να είναι η εχεµύθεια, αφού αν δεν κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των µερών, πιθανότητα, η διαδικασία να καταλήξει σε αποτυχία. Ο κυριότερος 

στόχος του είναι να δηµιουργήσει τη βάση, πάνω στην οποία θα είναι δυνατή η επίτευξη του 

διαλόγου ανάµεσα στα µέρη (Χατζηδαµιανού, 2016, σ. 61).  
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 Ωστόσο, πέρα από τα ''εργασιακά'' του προσόντα και τον στόχο του, σηµαίνοντα ρόλο 

διαδραµατίζουν και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.  Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι η 

ουδετερότητα, η αµεροληψία, η αντικειµενικότητα, η εξυπνάδα, η ευελιξία, η ευφράδεια, η 

πειθώ, η επιφυλακτικότητα, η επινοητικότητα, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία, η ψυχραιµία, η 

υποµονή, η επιµονή και η αισιοδοξία. Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό του είναι και η 

ικανότητά του ως ακροατής· και αυτό γιατί το να ακούσει τι πραγµατικά λένε τα µέρη και τι 

πραγµατικά κρύβεται πίσω από τις προβαλλόµενες θέσεις, είναι και το εργαλείο του για την 

επίτευξη των προσωπικών συµφερόντων των µερών και την ανεύρεση ικανής λύσης, ώστε να 

καλυφθούν όλες οι πλευρές (Stulberg & Love, 2014, σ. 41). 

 Στον ελλαδικό χώρο, ο ∆ιαµεσολαβητής, είναι απαραίτητο να είναι ειδικά 

εκπαιδευµένος από έγκυρο φορέα κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών, να έχει επιτύχει στις ειδικές 

πανελλήνιες εξετάσεις, να έχει διαπιστευτεί από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, να είναι 

εγγεγραµµένος στον Πίνακα ∆ιαπιστευµένων ∆ιαµεσολαβητών, να τηρεί τον Κώδικα 

∆ιαπιστευµένων ∆ιαµεσολαβητών και να µετεκπαιδεύεται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια. 

Πολύ σηµαντικό ρόλο για την επιλογή του εκάστοτε ∆ιαµεσολαβητή διαδραµατίζει τόσο η 

εµπειρία και οι διαπραγµατευτικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες όσο και η 

προσωπικότητα και η διαρκής εκπαίδευση του (Πούλιος, 2014). 

 Στην Ελλάδα, οι ∆ιαµεσολαβητές εκπαιδεύονται από µη κερδοσκοπικούς φορείς 

κατάρτισης, που συνιστώνται από έναν τουλάχιστον δικηγορικό σύλλογο σε συνδυασµό µε 

ένα τουλάχιστον επιµελητήριο της χώρας. Μέχρι σήµερα λειτουργούν πέντε φορείς 

κατάρτισης· το ''Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης Πειραιά'', το ''Ινστιτούτο Κατάρτισης 

∆ιαµεσολαβητών Θεσσαλονίκης'', το '' Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 

∆ιαµεσολαβητών-Προµηθέας'', το ''Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Λάρισας'' και το 

''Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Αλεξανδρούπολης''. Απώτερος σκοπός και ευθύνη 

των κέντρων αυτών είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων στις αρχές και την διαδικασία του 

θεσµού, στις δεξιότητες και τις λοιπές ενότητες που απαιτούνται από ένα τέτοιου είδους 

πρόγραµµα, όπως αναφέρεται στο Π. ∆. 123/2011. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι 

υποψήφιοι, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση της επάρκειάς τους, 

και όσοι από αυτούς επιτύχουν, επικυρώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε τη συµµετοχή τους σε γραπτές 

και προφορικές εξετάσεις (Άρθρο 6, Π. ∆. 123/2011). 

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο ∆ιαµεσολαβητής υποχρεούται να είναι σε 
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θέση να επιστρατεύσει το σύνολο των ικανοτήτων, δηλαδή το σύνολο των αποδεκτών 

προτύπων συµπεριφοράς, απαραίτητων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας· αυτές αφορούν 

κυρίως τον σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διαχείριση της διαδικασίας, την ενσυναίσθηση, την 

υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη, τη επιλογή κατάλληλων µέσων διαπραγµάτευσης κ.α 

(Άρθρο 1, Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ιαπιστευµένων ∆ιαµεσολαβητών). 

 Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Ως συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να οριστεί η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίσει τα 

δικά του συναισθήµατα αλλά και τα συναισθήµατα των συνανθρώπων του, ώστε να ωθεί 

εαυτόν σε ενέργειες και να διαχειρίζεται σωστά τα συναισθήµατα µέσα του αλλά και στις 

σχέσεις του (Goleman, 1998). Αυτός ο αρχικός ορισµός, που περιλαµβάνει πέντε διαστάσεις 

(αυτοεπίγνωση, αυτορύθµιση, κίνητρα συµπεριφοράς, ενσυναίσθηση και κοινωνικές 

δεξιότητες) συνδυασµένος µε µία πιο πρόσφατη θεώρηση, δίνει έναν νέο ορισµό, ο οποίος 

περιλαµβάνει τέσσερις διαστάσεις. Σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο, η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη εντοπίζεται σε περιπτώσεις που κάποιος διαθέτει τις ικανότητες που απαρτίζουν 

την αυτοεπίγνωση, την αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και τις κοινωνικές 

δεξιότητες, στο κατάλληλο χρονικό διάστηµα, µε κατάλληλους τρόπους και µε τέτοια 

συχνότητα, ώστε φέρει αποτελέσµατα σε δεδοµένη κατάσταση (Boyatzis, Goleman & Rhee, 

2000, σσ. 433-440). 

 Συµπερασµατικά προκύπτει ότι ο ∆ιαµεσολαβητής οφείλει να διαθέτει υψηλά επίπεδα 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, γιατί η ικανότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήµατα των 

πλευρών, από την µία πλευρά τον βοηθά να φτάσει ταχύτερα στην επίλυση της εκάστοτε 

διαφοράς και από την άλλη να ξεκινήσει έναν εποικοδοµητικό διάλογο, που, ενδεχοµένως, να 

συµβάλλει στη βελτίωση ή στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των διαφωνούντων. 

 

  2.4 ∆ιαµεσολάβηση- ∆ιαιτησία- Συµφιλίωση- Μεσολάβηση. 
 

 Η ∆ιαµεσολάβηση αποτελεί ένα µοντέλο επικοινωνιακής δράσης, κατά το οποίο τα 

άτοµα εξασκούνται στο να λαµβάνουν υπόψη τους την διαφορετική οπτική γωνία και το 

δικαίωµα σε διαφορετική θέαση των καταστάσεων, πέραν της δικής τους. Με αυτόν τον 

τρόπο αναγνωρίζουν τα συναισθήµατά τους και τα συναισθήµατα των άλλων, αποσκοπώντας 

στη συνεργατική επίλυση του προβλήµατος και την δηµιουργία θετικών κοινών 

συναισθηµάτων επιτυχίας και ικανοποίησης (Lane-Garon & Richardson, 2003, σσ. 47-67). 
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 Εκτός, από τη ∆ιαµεσολάβηση, ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι 

επίλυσης διαφορών και ένας από αυτούς είναι και η ∆ιαιτησία. Σε αυτόν τον εναλλακτικό 

τρόπο, τα επίδικα θέµατα εξετάζονται από ένα τρίτο επιλεγµένο µέρος, τον ∆ιαιτητή, ο οποίος 

εκδίδει δεσµευτική απόφαση έπειτα από µία οιονεί δικαστική διαδικασία, που περιλαµβάνει 

εξέταση µαρτύρων και εκτίµηση αποδείξεων (http://www.opemed.gr/?page_id=30). Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, παρατηρείται διαφορά σε σχέση µε τη ∆ιαµεσολάβηση, αφού, στη 

∆ιαιτησία, ο ορισµένος ∆ιαιτητής, εκδίδει ο ίδιος απόφαση, ενώ στην περίπτωση της 

∆ιαµεσολάβησης, ο ορισµένος ∆ιαµεσολαβητής επιδιώκει την, από κοινού, εξεύρεση λύσης 

που να ικανοποιεί και τα δύο αντικρουόµενα µέλη, χωρίς ο ίδιος να εκδίδει κάποια απόφαση. 

 Σαν διαδικασία, η ∆ιαιτησία, διέπεται από δικονοµικούς και ουσιαστικούς κανόνες 

δικαίου (Κουσούλης, 2004, σ. 16), οι εφαρµοστές της, ∆ιαιτητές και οι Επιδιαιτητές, 

επιλέγονται από τα ίδια τα µέλη ή ορίζονται από το δικαστήριο (Κουσούλης, 2004, σσ. 35, 

46) και περιλαµβάνεται στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας· πιο συγκεκριµένα στο έβδοµο 

κεφάλαιο. Στην ελληνική έννοµη τάξη, η απόφαση της ∆ιαιτησίας εξοµοιώνεται µε την 

δικαστική απόφαση µετά από την δικαστική κήρυξή της, ως εκτελεστή και δεν υπόκειται σε 

ένδικα µέσα, παρά µόνο σε περίπτωση που τίθεται αίτηση ακυρώσεως, για να ελεγχθεί η 

νοµιµότητά τους. 

 Επίσης, στον ελλαδικό χώρο υφίσταται και ο θεσµός της µόνιµης ∆ιαιτησίας, όπου 

νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου συστήνουν διοικητικά δικαστήρια, για τη λύση 

υποθέσεων που εµπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας καθενός από τους παρακάτω φορείς· ο 

∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Άρθρο 867-903, 7ο 

Κεφάλαιο Κ.Π.∆.).  

 Η ∆ιαιτησία χρησιµοποιείται ευρέως ως µία εναλλακτική µέθοδος επίλυσης 

διενέξεων, καθώς οι αντίδικοι συµφωνούν στην επίλυση της διαφοράς µέσω ενός ∆ιαιτητή ή 

ενός Σώµατος ∆ιαιτητών, αντί να ασκήσουν το δικαίωµά τους για προσφυγή σε δικαστήριο. 

Από την πληθώρα των πλεονεκτηµάτων της ∆ιαιτησίας, αξίζει να σηµειωθεί η ελευθερία 

επιλογής ενός ουδέτερου και εξειδικευµένου ∆ιαιτητή, η ελευθερία επιλογής του τόπου, της 

γλώσσας και του νόµου στον οποίο υπόκειται η µέθοδος, η ταχύτερη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας και το χαµηλότερο κόστος από την αντίστοιχη προσφυγή στη δικαιοσύνη, η 

εχεµύθεια και το απόρρητο της διαδικασίας, καθώς τα έγγραφά της δεν είναι δηµόσια, αλλά 

και η εύκολη και γρήγορη εκτέλεση των αποφάσεων, σε σχέση µε τις αντίστοιχες δικαστικές. 
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 Όπως είναι φυσικό, ωστόσο, υπάρχουν και µειονεκτήµατα στη χρήση της µεθόδου. Το 

πρώτο από αυτά είναι το γεγονός ότι η απόφαση της ∆ιαιτησίας είναι δεσµευτική µόνο για τα 

δύο εµπλεκόµενα µέλη, χωρίς να έχει ισχύ προς τρίτους. Ένα ακόµα είναι το ότι η δυνατότητα 

άσκησης έφεσης είναι περιορισµένη. Τέλος, υπάρχει και το ενδεχόµενο η απόφαση να είναι 

υπέρ του διαδίκου, από τον οποίο έχει οριστεί ο ∆ιαιτητής (Μπρετάνου, 2016, σσ. 61-62). 

 Ένας ακόµα εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών είναι η απλή ∆ιµερής 

∆ιαπραγµάτευση, όπου δεν υπάρχει τρίτος, όπως στην περίπτωση της ∆ιαµεσολάβησης και 

της ∆ιαιτησίας.  

 Επιπροσθέτως, υπάρχει και η Συνδιαλλαγή ή Συµφιλίωση αλλά και η Μεσολάβηση 

(Ζουλάκης & Κελαράκη, 2015, σ. 41). Στην πρώτη περίπτωση, επιχειρείται και πάλι η  

συνάντηση των δύο µερών για µία κοινή λύση, όπως στην περίπτωση της ∆ιαµεσολάβησης, 

και ο Συµφιλιωτής, όπως και ο ∆ιαµεσολαβητής, δεν µπορεί να εκδώσει απόφαση υπέρ της 

µίας ή της άλλης πλευράς· ωστόσο, ο ρόλος του, σε αντίθεση µε το ∆ιαµεσολαβητή, είναι 

παρεµβατικός (Χαµηλοθώρης, 2011, σ. 54). Τέλος, στην περίπτωση της Μεσολάβησης, ο 

Μεσολαβητής, σε αντίθεση µε το ∆ιαµεσολαβητή, έχει την δυνατότητα, στο ενδεχόµενο µη 

εύρεσης λύσης ανάµεσα στα δύο µέρη, να προτείνει λύση, η οποία και δηµοσιεύεται στον 

ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο (Άνθιµος, 2012). 
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  3. Κεφάλαιο 3ο: Η ∆ιαµεσολάβηση για την επίλυση 
διαφορών. 
 

  3.1 Ορισµός και τύποι συγκρούσεων. 
 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο η µέθοδος της 

∆ιαµεσολάβησης βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων· πιο συγκεκριµένα των εργασιακών 

συγκρούσεων. 

 Αρχικά, όµως, είναι απαραίτητο να δοθεί ο ορισµός της ίδιας της σύγκρουσης, 

εργασιακής ή µη. Ένας αρχικός ορισµός αναφέρει ότι η σύγκρουση αποτελεί µία κατάσταση, 

κατά την οποία, παρουσιάζονται ασύµβατα τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων (Thomas, 2004, 

σσ. 1-9). Επιπλέον, ενδέχεται να διαφέρει η αντίληψη των εµπλεκόµενων· αυτό σηµαίνει ότι 

οι οπτικές γωνίες τους είναι ασύµφωνες ή ότι διαθέτουν διαπροσωπικές ασυµβατότητες 

(Jehn, 1995, σ. 256). Ακόµα, ως σύγκρουση µπορεί να οριστεί η αντίθετη ή ανταγωνιστική 

αλληλεπίδραση κάθε µορφής, µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών. Σε αυτή την περίπτωση, η 

σύγκρουση πρέπει να είναι αντιληπτή από τα αντικρουόµενα µέλη και είτε είναι ακριβής είτε 

όχι, η ύπαρξή της είναι γεγονός. Σε περίπτωση, όµως, που υπάρχουν αντιθέσεις, οι οποίες δεν 

έχουν γίνει αντιληπτές από τα µέρη, δεν υφίσταται σύγκρουση (Robbins, 1978, σσ. 67-75). 

Μπορεί να υφίσταται µία πληθώρα διαφορετικών ορισµών για την σύγκρουση, ωστόσο, 

σύµφωνα µε τους Putnam και Poole, στο σύνολό τους, αυτοί, ασχολούνται µε τρία κοινά 

βασικά θέµατα· το πρώτο είναι η αλληλεξάρτηση των µερών, το δεύτερο η διαπίστωση 

ασυµβατότητας των ενδιαφερόντων των µελών και το τρίτο είναι η κάθε είδους 

αλληλεπίδραση (Thomas, 1992, σσ. 265-274). 

 Έχοντας αποδώσει τον ορισµό της σύγκρουσης, µπορούν τώρα να αναλυθούν και οι 

τύποι της· εδώ, ερευνώνται και οι τύποι των εργασιακών συγκρούσεων, καθώς ο εργασιακός 

χώρος είναι το πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η παρούσα έρευνα. Μία εργασιακή 

σύγκρουση, λοιπόν, παραδοσιακά, µπορεί να εµφανιστεί µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών, 

τα οποία ενδέχεται να είναι είτε άτοµα είτε οµάδες είτε τµήµατα είτε κλάδοι επιχειρήσεων ή 

οργανισµών και εταιρείες ή οργανισµοί. Ωστόσο, ενδέχεται η σύγκρουση είναι µονόπλευρη 

και σχετίζεται µε δύο αντίθετες απόψεις που ενδέχεται να διατυπώνονται από το ίδιο άτοµο. 
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Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί οι αξίες ή η ηθική του ατόµου να έρχονται σε αντίθεση µε τις 

προσδοκίες του οργανισµού στον οποίο εργάζεται και πιθανότατα να βιώσει εσωτερικές 

συγκρούσεις. Επιπλέον, ενδέχεται η µονόπλευρη σύγκρουση να εντοπίζεται στην περίπτωση 

που υπάρχουν δύο τρόποι επίτευξης ενός επιχειρησιακού στόχου και ο εργαζόµενος δεν 

δύναται να επιλέξει έναν από αυτούς. Τέλος, µπορεί να υπάρχουν δύο, εξίσου κακές, επιλογές 

δράσης. 

 Ακολουθούν οι συγκρούσεις µεταξύ δύο µερών και µπορούν να διακριθούν σε 

τέσσερις τύπους. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε συγκρούσεις µεταξύ ατόµων, ο δεύτερος 

µεταξύ ατόµων και οµάδων, ο τρίτος επικεντρώνεται στις συγκρούσεις µεταξύ οµάδων και ο 

τέταρτος τύπος περιλαµβάνει τις συγκρούσεις µεταξύ οργανισµών. Όσον αφορά τον πρώτο 

τύπο, έχει παρατηρηθεί ότι το φαινόµενο τέτοιων εργασιακών συγκρούσεων, πολλές φορές, 

προκύπτει ως συνέπεια προσωπικών διαφορών. Μία πιο σύγχρονη προσέγγιση, ωστόσο, 

αναφέρει πως τέτοιες συγκρούσεις οφείλονται στους ρόλους που αναλαµβάνει καθένας µέσα 

στον οργανισµό και δεν σχετίζονται άµεσα µε τις προσωπικότητες ή τις διαφορές τους. Στην 

περίπτωση του δεύτερου τύπου, έχουν να αναφερθούν δύο παράγοντες επηρεασµού, µε τον 

πρώτο από αυτούς είναι η συµπεριφορά µίας οµάδας και το δεύτερο να είναι το 

διαµορφωµένο, από τους οργανισµούς, διακεκριµένο επιχειρησιακό κλίµα. Αυτό σηµαίνει ότι 

τα άτοµα που δεν µπορούν να συµβαδίσουν µε τους κανόνες συµπεριφοράς της οµάδας ή µε 

τις αξίες του οργανισµού, συγκρούονται µε την οµάδα ή και µε ολόκληρο τον οργανισµό. 

 Αναλύοντας τον τρίτο τύπο συγκρούσεων, προκύπτει εύκολα το συµπέρασµα πως η 

σύγκρουση µεταξύ των πολλών διαφορετικών οµάδων είναι αναπόφευκτη. Αυτό συµβαίνει 

γιατί από τη µία, οι οµάδες συναγωνίζονται για την απόκτηση περιορισµένων οικονοµικών 

και υλικών πόρων του οργανισµού και από την άλλη πλευρά, γιατί η εύρυθµη λειτουργία των 

επιχειρησιακών τµηµάτων οφείλεται στην εφαρµογή πολλών διαφορετικών τρόπων 

διοίκησης, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο, συχνά, συγκρίσεις αλλά και την υποψία 

άνισης µεταχείρισης. Όσον αφορά τον τέταρτο τύπο, επιβάλλεται να αναζητηθεί και η αιτία 

του, καθώς, είναι ευρύ το πεδίο στο οποίο συναντάται. Η βασικότερη αιτία των συγκρούσεων 

µεταξύ των οργανισµών ενδέχεται να είναι ο µεγάλος ανταγωνισµός που εµφανίζεται στα 

σύγχρονα οικονοµικά συστήµατα. Όπως είναι φυσικό, κάθε οργανισµός επιδιώκει την αύξηση 

του µεριδίου του, πρακτική που πυροδοτεί συγκρούσεις και διαφωνίες µεταξύ των 

επιχειρήσεων. ∆υστυχώς αυτές, συχνά, ενδυναµώνονται και από τις κυβερνητικές πρακτικές 

που, εσκεµµένα ή όχι, προάγουν τον ανταγωνισµό (Montana & Charnov, 2011).  
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 Ωστόσο, εκτός από την παραπάνω διάκριση, υφίσταται και ένας άλλος τρόπος 

ταξινόµησής τους, ιδιαίτερα όταν γίνεται αναφορά σε συγκρούσεις µεταξύ των µελών µίας 

οµάδας. Οι Guetzkow και Gyr, το 1954, διαχωρίζουν τις συγκρούσεις που έχουν ως βάση την 

ουσία της εργασίας και εκείνες που σχετίζονται µε τις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών µίας 

οµάδας. Την ίδια λογική, ακολούθησαν και οι Priem και Price, το 1991, που διαχώρισαν τις 

νοητικές συγκρούσεις (cognitive), για την περίπτωση των συγκρούσεων που σχετίζονται µε 

την φύση της εργασίας, από τις κοινωνικές-συναισθηµατικές (social- emotional), για εκείνες 

που είναι αποτέλεσµα προσωπικών συγκρούσεων. Συµπερασµατικά, οι συναισθηµατικές 

συγκρούσεις προκύπτουν όταν υφίστανται διαπροσωπικές ασυµβατότητες µεταξύ των µελών 

µίας οµάδας. Σε αντίθεση, οι νοητικές συγκρούσεις παρουσιάζονται µε την ύπαρξη 

διαφωνιών µεταξύ των µελών, στο επίπεδο του περιεχοµένου της εργασίας που πρέπει να 

διεκπεραιωθεί (Jehn, 1995, σ. 256). 

 

  3.2 Αιτίες συγκρούσεων. 
 

 Έχοντας αναλύσει τα παραπάνω, στη συνέχεια θα αναφερθούν και οι αιτίες των 

συγκρούσεων. Μία από τις πιο σηµαντικές είναι η ύπαρξη συγκρουόµενων στόχων. Αυτό 

σηµαίνει, ότι στην περίπτωση που δύο άτοµα ή οµάδες έχουν διαφορετικούς στόχους και η 

επίτευξη των στόχων της µίας ή της άλλης πλευράς αποκλείει της επίτευξη των στόχων της 

άλλης, τότε η κάθε πλευρά αναπτύσσει την ανάλογη συµπεριφορά για την υλοποίηση των 

σκοπών της· ένα φαινόµενο που είναι πολύ συχνό στις σύγχρονες επιχειρήσεις (Bass, 1985). 

Η σηµασία της οφείλεται πρωτίστως στην αδυναµία ουδέτερης αντιµετώπισης της 

κατάστασης από τα στελέχη των οργανισµών και δευτερευόντως στην ύπαρξη διαφορετικών 

στόχων των τµηµάτων ενός οργανισµού (Ruekert & Walker, 1987a, σσ. 233-348). 

 Ακόµα µία γενεσιουργός αιτία συγκρούσεων είναι οι περιορισµένοι πόροι. Και αυτό 

γιατί κατά την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, το κάθε µέλος επιδιώκει την εξασφάλιση 

του µεγαλύτερου µέρους για τον εαυτό του, µειώνοντας το µερίδιο των υπόλοιπων πλευρών. 

Εδώ, εκτός από τον αγώνα για την κατανοµή των πόρων περιλαµβάνεται και η συζήτηση για 

την εγκυρότητα και την καταλληλότητα των πληροφοριών του κάθε µέλους (Dawes & 

Graham, 2005, σσ. 1327-1344). Επίσης, ακόµα ένας λόγος πυροδότησης µίας εργασιακής 

σύγκρουσης είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις των ατόµων και των επιχειρηµατικών οµάδων, 

στο επίπεδο των µέσων, των διαδικασιών, των προτύπων κ.α., για την επίτευξη των 
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επιθυµητών στόχων (Cushman, 2000, σσ. 486-501). 

 Ακόµα, ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας πρόκλησης συγκρούσεων µεταξύ ατόµων 

και οµάδων είναι και οι αδυναµίες της οργανωτικής δοµής. Σε αυτές µπορούν να 

συµπεριληφθούν η ασάφεια των συνολικών στόχων του οργανισµού και των επιµέρους 

σκοπών των τµηµάτων, ο ασαφής καθορισµός καθηκόντων και ρόλων των µελών καθώς και η 

έλλειψη συντονισµού και πληροφόρησης. Ακόµα, στις αιτίες συµπεριλαµβάνεται και η κακή 

επικοινωνία. Στην περίπτωση που απειλούνται τα συµφέροντα του εκάστοτε τµήµατος, 

εµφανίζονται δυσκολίες στην επικοινωνία του συνόλου της επιχείρησης, µε συνέπεια την 

πρόκληση υψηλής έντασης συγκρούσεων (Shaw & Shaw, 1998, σσ. 279-291). Τέλος, 

σηµαίνοντα ρόλο στην δηµιουργία εργασιακών διαφωνιών, διαδραµατίζει και ο ζωτικός 

χώρος του οργανισµού· µε τον όρο ''ζωτικός χώρος'' εννοείται η σφαίρα επιρροής. Αυτό 

σηµαίνει ότι κάθε µέλος της οργάνωσης κατέχει τον δικό του χώρο επιρροής, που, σε 

περίπτωση παραβίασης ή επιθυµίας επέκτασης από άλλα µέλη, µπορεί να προκαλέσει 

συγκρούσεις (Menon, Jarowski & Kohli, 1997, σσ. 187-200). 

 Σε προσωπικό επίπεδο, οι πιο συχνές αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων, φαίνεται 

να εντοπίζονται πρωτίστως στην πίεση και το άγχος που βασίζονται στην κούραση εξαιτίας 

του φόρτου εργασίας και δευτερευόντως στον υφιστάµενο ανταγωνισµό αλλά και τις 

προσωπικές φιλοδοξίες του κάθε εργαζόµενου για άνοδο στην διοικητική πυραµίδα. 

Επιπλέον, πολύ συχνές αιτίες πρόκλησης συγκρούσεων φαίνεται να είναι οι ασυµφωνία των 

χαρακτήρων των συναδέλφων αλλά και οι διαφορετικές απόψεις που ενδέχεται να 

διατυπώνουν πάνω σε θέµατα εργασίας. Επιπροσθέτως, είναι πολύ συχνή η εµφάνιση 

διαφωνιών ως συνέπεια κακής συνεννόησης µε άλλον συνάδελφο είτε κακής διατυπωµένης 

κριτικής είτε κακής συµπεριφοράς που επιδείχθηκε από κάποιον άλλον εργαζόµενο. 

Επιπροσθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται µεγάλη αδυναµία της οργανωτικής 

δοµής να πραγµατοποιήσει ορθό καταµερισµό εργασιών και καθηκόντων, γεγονός που 

προκαλεί αύξηση των διαφωνιών των εργαζοµένων. 

 Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η εµφάνιση των εργασιακών συγκρούσεων βασίζεται 

τόσο σε προσωπικούς όσο και σε υπηρεσιακούς λόγους. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις η εµφάνιση των συγκρούσεων ενδέχεται να φέρει αρνητικά αποτελέσµατα τόσο 

στην ψυχολογική κατάσταση των εργαζοµένων όσο και στην απόδοσή τους στον εργασιακό 

τοµέα. Ωστόσο, είναι πολύ συχνό το φαινόµενο οι συγκρούσεις να φέρουν και θετικά 

αποτελέσµατα, καθώς δίδεται η ευκαιρία να διεξαχθεί διάλογος και να επιτευχθεί καλύτερη 
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επικοινωνία, προωθείται ο επανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων και παρέχεται κίνητρο για 

περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιακών ικανοτήτων. 

  3.3 Συνέπειες και τρόποι επίλυσης των διαφορών. 
 

 Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι συνέπειές αλλά και οι τρόποι αντιµετώπισης των 

εργασιακών διαφορών. Οι συνέπειές τους µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αρνητικές και 

θετικές. Οι αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να συσχετιστούν µε παράγοντες όπως το άγχος, η 

απογοήτευση, η αγωνία, οι διαταραχές ύπνου, οι τεταµένες σχέσεις, τα παράπονα, οι 

προσφυγές σε δικαστικές οδούς κ.α., οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανεπιθύµητες 

αποχωρήσεις· αυτές, µπορούν να δηµιουργήσουν δυσλειτουργίες ικανές να µετατραπούν σε 

µακροχρόνια προβλήµατα, όπως είναι η απώλεια έµπειρου προσωπικού και κατ' επέκταση η 

εύρεση και εκπαίδευση του νέου υπαλλήλου, η χαµηλή παραγωγικότητα του τελευταίου, οι 

επιπτώσεις στο ηθικό των συνεργατών κ.α (Oudeh, χ.χ.), αλλά και σε βραχύχρονα 

προβλήµατα, που δεν έχουν διαχειριστεί σωστά ή επαρκώς (www.psychometrics.com). Τα 

προβλήµατα που εκπορεύονται από τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο δύνανται να 

αλλοιώσουν την ψυχική και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζοµένου αλλά και την ίδια 

την προσωπικότητά του (Παπάνης, 2011). 

 Στον τοµέα των θετικών συνεπειών, είναι αναγκαίο να αναφερθούν τα τρία στάδια 

που έχουν διαµορφωθεί από την ανάπτυξη της σκέψης όσον αφορά τις εργασιακές 

συγκρούσεις. Το πρώτο στάδιο είναι το παραδοσιακό και αναφέρει ότι το σύνολο των 

συγκρούσεων είναι καταστροφικό, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αναγκαία η αντιµετώπισή 

τους µε ευθύνη των διοικούντων· η θεώρηση αυτή κυριάρχησε τον 19ο αι. και συνεχίστηκε 

µέχρι τα µέσα του 1940. Το δεύτερο στάδιο είναι το συµπεριφοριστικό, αναπτύχθηκε από τα 

µέσα του 1940 µέχρι τις αρχές του 1950, και αναφέρει ότι από την δηµιουργία τους και τη 

φύση τους οι οργανισµοί, αντιµετωπίζουν συγκρούσεις. Γι' αυτό και οι οπαδοί του 

υποστηρίζουν την επιβλητική ανάγκη αποδοχής και λύσης τους από τους αρµόδιους, αφού 

είναι αναπόφευκτη η ύπαρξή τους. Τέλος, το τρίτο στάδιο, το αλληλεπιδραστικό, θέτει το 

κέντρο βάρους στο ποσοστό των συγκρούσεων και αναφέρει ότι είναι πιθανό αυτές να είναι 

λιγότερες από το αναγκαίο για την επίτευξη των θετικών αποτελεσµάτων του οργανισµού. Σε 

αυτό το στάδιο αναγνωρίζεται η απόλυτη αναγκαιότητα των λειτουργικών συγκρούσεων, 

ενθαρρύνεται η λειτουργική διαφωνία και ορίζεται ο τρόπος διαχείρισής τους. Στο σηµείο 

αυτό, ωστόσο, πρέπει να υπάρξει προσοχή, καθώς δεν αναφέρεται ότι το σύνολο των 
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συγκρούσεων έχει θετική επίδραση στον οργανισµό, αλλά ότι όσες υπάρχουν οφείλουν να 

είναι εποικοδοµητικές, καθώς χωρίς αυτές, η ζωτικότητά του κινδυνεύει. Με τις 

εποικοδοµητικές διαφωνίες, ο οργανισµός επιτυγχάνει και προσαρµόζεται σε αλλαγές που 

βοηθούν στην επίτευξη των στόχων του, καθώς αυτές αποτελούν και τον καταλύτη των 

αλλαγών (Robbins, 1978, σσ. 67-75). 

 Έχοντας αναλύσει, σε ικανοποιητικό βαθµό, τα βασικά στοιχεία των συγκρούσεων, θα 

αναλυθεί και ο τρόπος που δύναται να γίνει η διαχείριση και η αντιµετώπισή τους. Στο 

επίπεδο αυτό, προτείνεται µία σειρά από βήµατα, αποσκοπώντας στο να καταστεί η 

διαχείριση συγκρούσεων µία βασική ικανότητα και ένα πλεονέκτηµα των οργανισµών. Το 

πρώτο από αυτά συµπεριλαµβάνει την ανάπτυξη της γνώσης για τις συγκρούσεις· αυτό 

σηµαίνει ότι επιβάλλεται η χρήση µίας κοινής γλώσσας που θα είναι σε θέση να διευκολύνει 

τους ανθρώπους να επικοινωνούν και να σκέφτονται αποτελεσµατικά, όσον αφορά τη 

σύγκρουση και τη διαχείρισή της. Αφού ξεκαθαριστεί η σύγκρουση καθεαυτή και γίνει 

αντιληπτό, ότι ο τσακωµός δεν αποτελεί τον µοναδικό τρόπο επίλυσης των διαφορών, είναι 

επιτακτική ανάγκη να εισαχθούν µοντέλα χειρισµού της στην καθηµερινή πρακτική (Τζιβάνη, 

2013, σ. 25).  

 Η συµπεριφορά των ανθρώπων, τώρα, στα πλαίσια µίας διαφωνίας, µπορεί να 

περιγραφεί ως προς δύο ανεξάρτητες διαστάσεις· αυτή της αυταρχικότητας και αυτή της 

συνεργατικότητας, µε την πρώτη να αναφέρεται στο βαθµό ικανοποίησης των προσωπικών 

συµφερόντων και τη δεύτερη να αντιπροσωπεύει το βαθµό ικανοποίησης των συµφερόντων 

του άλλου (Thomas, 2004). Με βάση τις δύο παραπάνω διαστάσεις, είναι δυνατός ο ορισµός 

πέντε µεθόδων διαχείρισης των συγκρούσεων· η πρώτη από αυτές είναι ο ανταγωνισµός ή 

επιβολή, η δεύτερη είναι η διαπραγµάτευση ή συνεργασία, η τρίτη ο συµβιβασµός, η τέταρτη 

είναι η αποφυγή και η τελευταία είναι η παραχώρηση ή προσαρµογή. 

 Αναλύοντας τον ανταγωνισµό, υποστηρίζεται πως είναι η µέθοδος που στρέφεται στη 

δύναµη και χαρακτηρίζεται από αυταρχικότητα. Στην µέθοδο αυτή, επιδιώκεται η επίτευξη 

των προσωπικών συµφερόντων εις βάρος του άλλου, χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε µέσο και 

δύναµη, µε απώτερο σκοπό ή την υπεράσπιση των δικαίων του ατόµου ή την προστασία των 

προσωπικών πεποιθήσεων ή την επίτευξη απλά και µόνο µίας νίκης. Παρά την χρησιµότητά 

της είναι πιθανό να προκληθούν προβλήµατα που εµποδίζουν τη µάθηση και την επικοινωνία. 

Η δεύτερη µέθοδος, η διαπραγµάτευση, χαρακτηρίζεται και από αυταρχικότητα αλλά και από 

συνεργατικότητα, καθώς υποστηρίζεται η συνεργασία µε την απέναντι πλευρά, στοχεύοντας 
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στην ανεύρεση λύσης, που να ικανοποιεί τα συµφέροντα των συνεργαζόµενων µερών. Αρχικά 

αναλύεται το θέµα για την ανεύρεση των συµφερόντων των αντικρουόµενων πλευρών και 

στη συνέχεια επιχειρείται η εξεύρεση µίας εναλλακτικής λύσης που να τα ικανοποιεί. Μπορεί 

να θεωρηθεί ένα είδος διερεύνησης µίας διαφωνίας, µε πρόθεση την κατανόηση της αντίθετης 

οπτικής ή την επίλυση µίας κατάστασης ή την αντιµετώπιση ενός διαπροσωπικού 

προβλήµατος. Η χρήση της µεθόδου έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατική, όπου 

επιχειρήθηκε η αµοιβαία κατανόηση των αντίπαλων µελών και η εξεύρεση λύσης, σε 

καταστάσεις όπου ο συµβιβασµός είναι αδύνατος ή επιχειρείται η εξασφάλιση δέσµευσης. 

 Όσον αφορά την τρίτη µέθοδο, αποδεικνύεται ότι αποτελεί την ενδιάµεση οδό, µεταξύ 

της αυταρχικότητας και της συνεργατικότητας. Σε αυτήν, επιχειρείται η ανεύρεση µίας 

αποτελεσµατικής και κοινά αποδεκτής λύσης που να ικανοποιεί, µέχρι ένα επίπεδο και τις δύο 

πλευρές. Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται η αντιµετώπιση του προβλήµατος αµεσότερα σε 

σχέση µε την αποφυγή, αλλά δεν εµβαθύνει τόσο όσο η διαπραγµάτευση. Ο συµβιβασµός 

είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει την απαλοιφή των διαφορών, την ανταλλαγή παραχωρήσεων 

ή την υποστήριξη µίας γρήγορης ενδιάµεσης θέσης. Είναι βαρύνουσας σηµασίας να 

χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις πίεσης χρόνου ή όπου οι στόχοι δεν είναι τόσο σηµαντικοί ή 

όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής λύσης ή σε περίπτωση αποτυχίας της διαπραγµάτευσης κ.ά. 

 Επιπροσθέτως, υφίσταται και µία ακόµα µέθοδος που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

αυταρχικότητας αλλά και συνεργατικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν επιδιώκεται η 

άµεση ικανοποίηση των συµφερόντων της µίας ή της άλλη πλευράς, αλλά προτιµάται η µη 

αντιµετώπιση της σύγκρουσης. Αυτή η µέθοδος, δύναται να πάρει τη µορφή διπλωµατικής 

παράκαµψης ή αναβολής ενός θέµατος ή απόσυρσης και η εφαρµογή της ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις που δεν υφίσταται σηµαντικό πρόβληµα και προηγείται η επίλυση πιο 

σηµαντικών και ουσιαστικών ζητηµάτων. Τέλος, η πέµπτη µέθοδος είναι το αντίθετο του 

ανταγωνισµού και χαρακτηρίζεται από απουσία αυταρχικότητας και συνεργατικότητας. Αυτό 

σηµαίνει ότι παραµελούνται τα προσωπικά συµφέροντα και προωθείται η ικανοποίηση των 

συµφερόντων της άλλης πλευράς· πρόκειται για µία µορφή αυτοθυσίας ή ανιδιοτελούς 

γενναιοδωρίας ή φιλανθρωπίας. Οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν την µέθοδο τείνουν να 

αντιµετωπίζουν τις συγκρούσεις ως κοινωνικο- συναισθηµατικά προβλήµατα που χρήζουν  

υποστήριξης και ευαισθησίας. Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης διαδραµατίζει σηµαίνοντα 

ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις µέσα στον οργανισµό, καθώς µπορεί να απορροφήσει 

εντάσεις και διαφωνίες µεταξύ των εργαζοµένων και βοηθά στην διατήρηση της 
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εµπιστοσύνης και της καλής προαίρεσης (Thomas & Kilmann, 2010). 

 

  3.4 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στην επίλυση των συγκρούσεων. 
 

 Παραπάνω έγινε αναφορά στο ρόλο που διαδραµατίζει η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

ως χαρακτηριστικό του επιτυχηµένου ∆ιαµεσολαβητή. Στη συγκεκριµένη ενότητα θα 

αναλυθεί και η θέση που κατέχει στον τοµέα των συγκρούσεων, καθώς επιτρέπει στον 

άνθρωπο να πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα προς την επίλυσή τους. ∆εν είναι άγνωστο 

ότι, σε µία πληθώρα των περιπτώσεων, οι συγκρούσεις βασίζονται στο αίσθηµα του θυµού· 

γι' αυτό και η συναισθηµατική νοηµοσύνη, ''υπαγορεύει'' την ηρεµία και το συντονισµό 

αναφορικά µε τα συναισθήµατα του ατόµου και την έκφρασή τους, κάτι που θα δηµιουργήσει 

την επιθυµία για εύρεση λύσης, µέσα από το διάλογο και όχι την κλιµάκωση της έντασης. 

Επιπλέον, προσφέρει στο κάθε άτοµο την δυνατότητα να εκθέσει την σκέψη του και την 

άποψή του σε µία ουδέτερη γλώσσα, αντί να χρησιµοποιήσει ένα εχθρικό ύφος, που πιθανόν 

να αποβεί µοιραίο για την εξεύρεση λύσης. Τέλος, το υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης επιτρέπει και προωθεί την εύρεση δίκαιης και αποδεκτής λύσης και από τις δύο 

πλευρές. 

 Μπορεί να υποστηριχθεί πως η συναισθηµατική νοηµοσύνη και οι δεξιότητές της 

υπαγορεύουν ορισµένους κανόνες στην επιτυχηµένη έκβαση των εργασιακών συγκρούσεων. 

Για παράδειγµα, η καλλιέργεια των σχέσεων µε βάση το σεβασµό, την εκτίµηση και τον 

επαγγελµατισµό, η ανάπτυξη της προσεκτικής ακρόασης των συναδέλφων και η συνειδητή 

προσπάθεια να κατανοήσουν την αντίθετη άποψη, η συνεργασία, η αναζήτηση κοινών 

σηµείων συνάντησης, η αποφυγή της κακής κριτικής, είναι µόνο λίγοι από τους πολύ 

σηµαντικούς κανόνες της που δύνανται να µειώσουν τις δυσλειτουργίες . 

 Άρα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη αφενός δηµιουργεί υποστηρικτικό περιβάλλον 

κατανόησης, επικοινωνίας και συνεργασίας και αφετέρου προωθεί την εξεύρεση κοινά 

αποδεκτών λύσεων, µέσα από την σωστή επιλογή της κατάλληλης µεθόδου επίλυσης των 

διαφωνιών (www.psychometrics.com). Συγκρίνοντας τον τρόπο µε τον οποίο η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη προωθεί την λύση των διαφωνιών και τον τρόπο επίλυσης των 

συγκρούσεων της ∆ιαµεσολάβησης, είναι εύκολη η ταύτιση των δύο διαδικασιών καθώς 

µοιράζονται τα κοινά ''δόγµατα'' της επικοινωνίας, της δικαιοσύνης και του διαλόγου. 
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 Η σωστή εφαρµογή των βηµάτων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης φαίνεται µία 

απλή και εύκολη διαδικασία, ωστόσο, προϋποθέτει την ύπαρξη των συναισθηµατικών 

ικανοτήτων της αυτοπεποίθησης, της ενσυναίσθησης, της αυτοεπίγνωσης αλλά και του 

αυτοελέγχου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον όρο ενσυναίσθηση δεν 

αντιπροσωπεύεται απαραίτητα η υποχώρηση στα συµφέροντα της αντίπαλης πλευράς, αλλά η 

έλλειψή της είναι πιθανό να οδηγήσει τον διάλογο σε αδιέξοδο (Goleman, 2011). 

 Έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι που διαθέτουν την ικανότητα του ορθού χειρισµού 

των συγκρούσεων, δύνανται να διαχειριστούν µε διακριτικότητα και διπλωµατία, έντονες 

καταστάσεις και δύσκολους ανθρώπους, να εντοπίζουν έγκαιρα την πιθανή εµφάνιση 

συγκρούσεων, να είναι σε θέση να αποκλιµακώσουν την ένταση των καταστάσεων 

σύγκρουσης, να προωθήσουν τον διάλογο και να καταλήξουν σε επιτυχηµένες λύσεις. 

Υπάρχει, µάλιστα η αντίληψη, ότι όσοι διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι σε 

θέση να συνειδητοποιήσουν µία συναισθηµατικά φορτισµένη περίσταση σε οποιαδήποτε 

διαπραγµάτευση. Οι καλύτεροι διαπραγµατευτές δύναται να αντιληφθούν τα µείζονος 

σηµασίας σηµεία της άλλης πλευράς και µε ταυτόχρονη υποχώρηση σε αυτά, να ασκούν 

πίεση για συναίνεση σε σηµεία µε µειωµένο συναισθηµατικό φορτίο (Goleman, 2011). 

Επιπροσθέτως, µπορούν να διαχωρίσουν τα συναισθήµατα από τα γεγονότα, κάτι που τους 

βοηθά στη συνολική αντιµετώπιση της σύγκρουσης και όχι στη µεµονωµένη επίλυση µίας και 

µόνο διάστασής της (Παπάνης, 2011). Ακόµα, είναι ικανοί να εστιάσουν στη θετική πλευρά 

των γεγονότων, ώστε οι συγκρούσεις να αντιµετωπιστούν ως πηγή ενέργειας και 

δηµιουργικότητας. 

 Αντίθετα έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι µε χαµηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό αυθορµητισµού και παρόρµησης, 

χαρακτηριστικά που ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια µία καταστροφική διαχείριση της 

εκάστοτε κρίσιµης κατάστασης (Goleman, 1995). 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην 

επίλυση των συγκρούσεων είναι καταλυτικός και όσον αφορά τον τρόπο χειρισµού της 

διαφωνίας αλλά και όσον αφορά την επίλυσή της. 

  3.5 Η ∆ιαµεσολάβηση στην επίλυση των διαφορών. 
 

 Έχοντας εξετάσει ικανοποιητικά όλες τις πλευρές των εργασιακών συγκρούσεων, 

επιβάλλεται η ανάλυση της αιτίας, του τρόπου και του αποτελέσµατος της εφαρµογής της 
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∆ιαµεσολάβησης στην επίλυσή των διαφωνιών, θέτοντας ως αφετηρία τις αιτίες επιλογής της. 

Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο βασικότερος λόγος επιλογής της οδού είναι το γεγονός 

ότι η επίλυση της σύγκρουσης προκύπτει από τα ίδια τα µέλη· αυτό σηµαίνει ότι η 

διαµόρφωση της λύσης είναι αποτέλεσµα συζήτησης και συµφωνίας των µελών, άρα της 

επικοινωνίας τους. Συχνά, στη ∆ιαµεσολάβηση, εκτίθενται οι προσωπικές εµπειρίες και ιδέες 

της κάθε πλευράς για την επίλυση της διαφωνίας, επιχειρώντας µέσα από τον διάλογο, η µία 

πλευρά να πείσει την άλλη, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των επιµέρους στόχων. Η 

χρήση του διαλόγου οδηγεί στην ανεύρεση µίας κοινά αποδεκτής λύσης, αλλά και στην 

ικανοποίηση των στόχων των εµπλεκόµενων πλευρών.  

 Ένας δεύτερος λόγος που προτιµάται η ∆ιαµεσολάβηση είναι το γεγονός ότι η 

διαδικασία είναι, στο µεγαλύτερο µέρος της, προφορική, σύντοµη και κατανοητή από όλους. 

Η προετοιµασία της να ενδέχεται να διαρκέσει, ανάλογα µε το πόσο γρήγορα οι δύο πλευρές 

θα έρθουν σε συµφωνία, µέρες ή µήνες· ωστόσο, το βασικό της στάδιο έχει, συνήθως, την 

διάρκεια της µίας µέρας. Μία ακόµα αιτία επιλογής είναι το ότι η διαδικασία της 

πραγµατοποιείται µόνο µε την παρουσία των µελών της διαφωνίας, τον επιλεγµένο 

∆ιαµεσολαβητή αλλά και τους δικηγόρους των µελών, καθιστώντας την έτσι απόρρητη και 

µυστική. Τέλος, ένας ακόµα λόγος είναι το γεγονός ότι µε την χρήση της ∆ιαµεσολάβησης, 

καλύπτονται όλες οι πτυχές της διαφωνίας, νοµικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές κ.α., µε 

αποτέλεσµα, πολύ συχνά, οι σχέσεις και οι συνεργασίες των δύο µερών να αποκαθίστανται, 

να βελτιώνονται και ενίοτε να διευρύνονται (http://www.opemed.gr/?page_id=29 ). 

 Στο σηµείο αυτό, όµως, δηµιουργείται ένα βασικό ερώτηµα· ποια οφέλη µπορεί να 

αποκοµίσει κανείς χρησιµοποιώντας την ∆ιαµεσολάβηση; Το πρώτο και, πιθανότατα, το πιο 

σηµαντικό είναι η ανάδειξη των πραγµατικών και ουσιαστικών συµφερόντων των µελών 

αλλά και της βούλησής τους. Επιπλέον, αποτελεί µία µέθοδο που χαρακτηρίζεται από µικρή 

διάρκεια, ταχύτητα και χαµηλό κόστος, αν το συγκρίνει κανείς µε την πολιτική δίκη και 

διαθέτει ελαστικότητα και ευελιξία µε την απουσία δικονοµικών αγκυλώσεων. Άλλο ένα 

όφελος, είναι το ότι µπορεί να ελέγχεται τόσο η επίλυση της διαφωνίας, όσο και η σύναψη 

µίας συµφωνίας, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο, τον κίνδυνο της απρόβλεπτης εξέλιξης της 

δίκης· επίσης, µε αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται και η δηµιουργία νοµολογίας σχετικά µε την 

διαχείριση παρόµοιων διαφορών σε µελλοντικό χρόνο. Τέταρτο στη σειρά όφελος είναι ότι 

ανάλογα µε την περίπτωση διαφωνίας, ορίζεται και ένας εξειδικευµένος ∆ιαµεσολαβητής. 

 Προτελευταίο πλεονέκτηµα είναι το ότι υφίσταται η πιθανότητα επίλυσης και άλλων 
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θεµάτων, συνδεδεµένων µε την διαφορά, αλλά και η δηµιουργία εναλλακτικών λύσεων, 

αποβλέποντας στο κοινό κέρδος. Κλείνοντας, τελευταίο όφελος της διαδικασίας είναι ο µη 

δεσµευτικός χαρακτήρας της· αυτό σηµαίνει ότι τα µέλη δύνανται να αποχωρήσουν όποτε 

αυτά το επιθυµούν (Παπαθανασοπούλου, 2013). 

 

  3.6 Χαρακτηριστικά και µοντέλα ∆ιαµεσολάβησης. 
 

 Αναλύοντας περαιτέρω τον θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης, µπορούν να διακριθούν πέντε 

βασικά της χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι η µέθοδος αποτελεί µία διαρθρωµένη 

διαδικασία, αφήνοντας περιθώριο τροποποιήσεών της από τα εµπλεκόµενα µέρη 

(Χριστοδούλου, 2010, σ. 290). Το δεύτερο χαρακτηριστικό της εντοπίζεται στο ότι το 

βασικότερο ρόλο στην επίλυση της διαφωνίας, φαίνεται να κατέχουν τα ίδια τα µέρη της 

διαδικασίας, αφού δεν προβλέπεται η ενεργή ανάµειξη τρίτου προσώπου για την επίλυση της 

διένεξης. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο ρόλος του ∆ιαµεσολαβητή είναι βοηθητικός και όχι 

αποφασιστικός· η παρουσία του ευνοεί µόνο το διάλογο και την ροή των πληροφοριών 

(Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 30). Το τρίτο και ίσως βασικότερο χαρακτηριστικό της, είναι 

ότι η ∆ιαµεσολάβηση αποτελεί εκούσια διαδικασία, καθώς τα µέλη φέρουν την ευθύνη της 

διαδικασίας, δύνανται να την οργανώσουν όπως το επιθυµούν και εν τέλει να την 

ολοκληρώσουν. Στην Ελλάδα, έχει αναγνωριστεί η αρχή της ελευθερίας των µελών, ως 

κυρίαρχη αρχή του θεσµού και έχει οριστεί πως η προσφυγή στη ∆ιαµεσολάβηση οφείλει να 

πραγµατοποιείται εν γνώσει των µελών και να αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή τους (Οδηγία 

2008/52/ΕΚ). 

 Το τέταρτο στη σειρά χαρακτηριστικό επικεντρώνεται περισσότερο στην έκβαση της 

διαδικασίας. Η ∆ιαµεσολάβηση θεωρείται επιτυχής στην περίπτωση που επιτευχθεί συµφωνία 

µεταξύ των µερών, χωρίς την ανάµειξη ∆ιαµεσολαβητή. Σε περίπτωση που ο θεσµός δεν έχει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας το οποίο και υπογράφεται 

µόνο από τον ∆ιαµεσολαβητή (Άρθρο 9, Ν. 3898/2010). Το πέµπτο χαρακτηριστικό 

επικεντρώνεται στον ίδιο το ∆ιαµεσολαβητή, στον οποίο απαγορεύεται να λάβει απόφαση ή 

να υποδείξει λύση στα µέλη, αφού έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και τα απαραίτητα 

εργαλεία για την επίτευξη του βοηθητικού του ρόλου (Αιτιολογική έκθεση του Νόµου 

3898/2010). 

 Για την καλύτερη κατανόηση αλλά και αποτελεσµατικότερη χρήση του θεσµού, 
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διακρίνονται τρία µοντέλα. Το πρώτο από αυτά είναι η διευκολυντική ∆ιαµεσολάβηση, η 

οποία έχει υιοθετηθεί και από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αποτελεί ένα µοντέλο υποβοήθησης, όπου 

τα εµπλεκόµενα µέρη επιχειρούν να διαπραγµατευτούν, για την αναζήτηση των αντίστοιχων 

συµφερόντων, την ανακάλυψη και διαµόρφωση των επιλογών τους και τελικά την ανεύρεση 

τρόπου δράσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην συµφωνία των µελών, η οποία έχει 

διαµορφωθεί στο σύνολό της και από τις δύο πλευρές (Zumeta, 2000· Αντωνέλος & Πλέσσα, 

2014, σσ. 34-37). Το δεύτερο µοντέλο είναι αυτό της αξιολογικής ∆ιαµεσολάβησης, 

χρησιµοποιείται, κυρίως στις Η.Π.Α, και ακολουθεί το πρότυπο της συµβιβαστικής επίλυσης 

των διενέξεων µε παρουσία δικαστών. Η χρήση του στις Η.Π.Α οφείλεται στο µεγάλο 

ποσοστό των υποθέσεων που παραπέµπονται στη ∆ιαµεσολάβηση από τα ίδια τα δικαστήρια 

και από το γεγονός ότι τη θέση του ∆ιαµεσολαβητή αναλαµβάνουν συνταξιούχοι δικαστές 

(Zumeta, 2000). Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµόζοντας το µοντέλο, ο ∆ιαµεσολαβητής επεµβαίνει 

και υποδεικνύει λύσεις (Riskin, 2006, σσ. 171-174). Τέλος, τρίτο µοντέλο είναι η 

διαµορφωτική ∆ιαµεσολάβηση, η οποία, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιεί το µοντέλο της 

διευκολυντικής, επεκτείνεται περισσότερο, καθώς σκοπός της είναι η µεταβολή των σχέσεων 

των µελών, µε στόχο την ανεύρεση λύσης (Baruch Bush & Folger, 2006, σσ. 188-195). 

 

  3.7 Ο τρόπος διεξαγωγής της ∆ιαµεσολάβησης. 
 

 Έχοντας αναφέρει όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται να αναλυθεί και ο τρόπος 

διεξαγωγής της ∆ιαµεσολάβησης. Σε ένα πρώτο επίπεδο, έπειτα από την επιλογή του 

∆ιαµεσολαβητή, ξεκινά η επικοινωνία και η ισότιµη ενηµέρωση των µελών και των 

δικηγόρων. Εδώ, εξετάζεται από τον ∆ιαµεσολαβητή και τους δικηγόρους το αν η υπόθεση 

είναι κατάλληλη για την εφαρµογή του θεσµού, καθώς και η πιθανότητα ύπαρξης 

προβληµάτων διορισµού ή σύγκρουση συµφερόντων από την πλευρά του ∆ιαµεσολαβητή. 

Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας ορίζονται υποχρεωτικά η αµοιβή του ∆ιαµεσολαβητή, η 

ηµέρα διεξαγωγής της διαδικασίας, η χρονική της διάρκεια, ο τρόπος και ο τόπος διεξαγωγής 

των συναντήσεων (Σκορδάκη, 2012, σ. 206). Στη συνέχεια, στο διαδικαστικό µέρος, γίνεται η 

ανάληψη των καθηκόντων από τον ∆ιαµεσολαβητή και η λήψη των ενηµερωτικών 

σηµειωµάτων (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σσ. 127-128) από τους δικηγόρους των πλευρών. 

 Στην εισαγωγική πρώτη κοινή συνάντηση υπογράφεται το συµφωνητικό για την 

υπαγωγή στη ∆ιαµεσολάβηση από όλα τα εµπλεκόµενα µέλη. Εδώ, ο ∆ιαµεσολαβητής, 
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ελέγχει την εξουσία δέσµευσης και δικαιοπρακτικής ικανότητας των µερών και ζητά τα 

αναγκαία νοµιµοποιητικά έγγραφα για την διαπίστωση της πλήρους αποφασιστικής και 

εκπροσωπευτικής ικανότητας (Σκορδάκη, 2012, σ. 206)· έπεται η ενηµέρωση για τους 

κανόνες διεξαγωγής και τις αρχές του θεσµού από τον ουδέτερο τρίτο, αλλά και του ρόλου 

του ιδίου.  Αµέσως επόµενο στάδιο είναι αυτό της διερεύνησης και αναφέρεται στις πρώτες, 

ιδιωτικές συνεδρίες σύντοµης χρονικής διάρκειας, χωρίς το χρονικό διάστηµα να αποτελεί 

τον κανόνα. Στις συναντήσεις αυτές, παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύναµα σηµεία της κάθε 

θέσης, τα συµφέροντα, τα κίνητρα αλλά και η συναισθηµατική κατάσταση των 

εµπλεκοµένων. Για να καταστεί κατάλληλο για διαπραγµάτευση το έδαφος, ο 

∆ιαµεσολαβητής χρησιµοποιεί δεξιότητες (ενσυναίσθηση, συναισθηµατική νοηµοσύνη, 

ενεργητική ακρόαση κ.α.), µε στόχο την δηµιουργία µίας σφαιρικής εικόνας του 

προβλήµατος, την αποδέσµευση των µερών από το πρόβληµα, την αποφόρτιση της 

συναισθηµατικής τους κατάστασης και τον προσδιορισµό των πραγµατικών αναγκών. Ακόµα, 

πριν την επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη έκβαση της υπόθεσης, µεσολαβεί το στάδιο των 

διαπραγµατεύσεων (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σσ. 139-141). 

 Κλείνοντας τη διαδικασία, υπάρχει και το τελικό στάδιο της επίτευξης συµφωνίας, µε 

την σύνταξη ιδιωτικού συµφωνητικού από τα ίδια τα µέλη και τους δικηγόρους τους. Αυτό 

τερµατίζει την διαφορά µε αµοιβαίες υποχωρήσεις και εµπεριέχει µία αξίωση και συµφωνία 

ότι δεν θα ακολουθηθεί δικαστική ή διαιτητική διεκδίκηση (Kryvoi & Davydenko, 2015, σσ. 

828-868, 833). Για την κατάρτιση του τελικού συµφωνητικού επιβάλλεται η ύπαρξη 

συµφωνίας για το σύνολο των όρων και των ζητηµάτων της διαφοράς· αυτό αποτελεί και την 

τελική γραπτή συµφωνία που συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό της διαδικασίας. Επίσης, το 

συµφωνητικό απαγορεύεται να αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή να είναι απάτη ή απειλή.  Αν οι 

διαπραγµατεύσεις αποτύχουν, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της ∆ιαµεσολάβησης και 

υπογράφεται από τον ∆ιαµεσολαβητή υποχρεωτικά, και προαιρετικά από τα µέρη και τους 

δικηγόρους τους (Παπαδοπούλου, 2018, σ. 20). 

 

  3.8 Οι αρχές της ∆ιαµεσολάβησης. 
 

 Παρά τον εύπλαστο και διαρθρωτικό χαρακτήρα της, η ∆ιαµεσολάβηση, διέπεται από 

ορισµένες αρχές, για την αποφυγή της διάβρωσης του χαρακτήρα της αλλά και τη διατήρηση 

της ήδη κερδισµένης εµπιστοσύνης. Η πρώτη και, ίσως, η πιο σηµαντική αρχή είναι αυτή της 
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εµπιστευτικότητας, η οποία βρίσκει εφαρµογή σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αναφέρεται στην 

ίδια την προσφυγή στη µέθοδο, σε όσα συµβούν στην διάρκειά της και τη συµφωνία που 

προκύπτει, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε όσα θα συζητηθούν από το κάθε µέρος µε τον 

∆ιαµεσολαβητή, τα οποία δεν επιτρέπεται να µεταφερθούν, παρά µόνο µε τη ρητή συναίνεση 

του ενδιαφεροµένου (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 44· Βολιώτης, 2011, σ. 221). Η αρχή 

της εµπιστευτικότητας απαγορεύει στον ∆ιαµεσολαβητή να καταθέσει ως µάρτυρας σε 

δικαστική διαµάχη µεταξύ των µερών (Θεοχάρης, 2015, σ. 86). 

 Επόµενη αρχή, είναι αυτή της εκούσιας υπαγωγής και συνέχισης της διαδικασίας. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο πλευρές, εθελοντικά προσφεύγουν στην εφαρµογή της διαδικασίας 

και από αυτά εξαρτάται η συνέχιση ή ο τερµατισµός της. Επιπλέον, ορίζεται και η απόφαση 

των µερών, στο αν θα καταλήξουν σε σύναψη συµφωνίας ή όχι (Καβαδέλλα, χ.χ, σ. 40). 

Επίσης υπάρχει η αρχή της µη δεσµευτικότητας µέχρι τη σύναψη συµφωνίας επίλυσης. 

Σύµφωνα µε αυτήν, τα εµπλεκόµενα µέρη ανταλλάσσουν ελεύθερα προτάσεις και 

αντιπροτάσεις, χωρίς να δεσµεύονται από αυτές, µέχρι να συνταχθεί η τελική συµφωνία. Στην 

περίπτωση που η συµφωνία δεν επιτευχθεί, το σύνολο των διατυπωµένων προτάσεων είναι 

µη δεσµευτικό (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, σ. 49-50). 

 Ακόµα, υπάρχει και η αρχή της ουδετερότητας, της αµεροληψίας και του µη 

επικριτικού ρόλου του ∆ιαµεσολαβητή. Η ουδετερότητα σχετίζεται µε προηγούµενη γνώση 

της υπόθεσης ή προηγούµενη γνωριµία του ∆ιαµεσολαβητή µε τα µέρη ή τους δικηγόρους 

τους, καθώς σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω ισχύει, ενδέχεται να επηρεαστεί η 

απόδοσή του ουδέτερου τρίτου και να δηµιουργηθούν εµπόδια στον ισότιµο χειρισµό των 

µελών. Η αµεροληψία αναφέρεται στη συµπεριφορά του ∆ιαµεσολαβητή προς τα µέρη αλλά 

και στον τρόπο διεξαγωγής της ∆ιαµεσολάβησης. Αυτή σχετίζεται µε την έλλειψη 

προσωπικού ή επαγγελµατικού συµφέροντος από την έκβαση της διαφοράς, αλλά και µε την 

γενικότερη τοποθέτηση του ∆ιαµεσολαβητή πάνω στη διαφωνία και τα µέρη της. Τέλος, 

επιβάλλεται η αποφυγή κάθε είδους προκατάληψης και η δέσµευση για ίση αντιµετώπιση 

όλων των µελών από τον ουδέτερο τρίτο (Θεοχάρης, 2015, σ. 245). 

 Η πέµπτη αρχή είναι αυτή του ελέγχου της εξουσίας δέσµευσης των µερών. Οι 

πλευρές που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία της ∆ιαµεσολάβησης δεν παρουσιάζουν καµία 

διαφορά από τα µέλη που θα συνάψουν µία δικαιοπραξία· γι' αυτό και ο ∆ιαµεσολαβητής, 

πριν εκκινήσει τη διαδικασία, υποχρεούται να ελέγξει και την δικαιοπρακτική ικανότητα των 

πλευρών και τη νοµιµοποίησή τους για την σύναψη συµφωνίας. Όσον αφορά την 
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δικαιοπρακτική ικανότητα ενός ατόµου, αυτή αναφέρεται στην ικανότητά του να 

<<προβαίνει σε έγκυρη δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης>>· αυτό σηµαίνει ότι αν το 

άτοµο είναι ικανό για δικαιοπραξία, τότε η δήλωση της βούλησης είναι έγκυρη, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση, άκυρη (Σπυριδάκης, 2000, σσ. 1-9). Την πέµπτη αρχή διαδέχεται η έκτη, 

που προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου κατά τη διάρκεια της ∆ιαµεσολάβησης. 

Αυτή προβλέπει ότι τα µέρη της διαδικασίας, είτε νοµικά είτε φυσικά, πρέπει να παρίστανται 

υποχρεωτικά µαζί µε τον δικηγόρο τους (Άρθρο 8, Ν. 3898/2010). Μάλιστα, υπογράφεται και 

από αυτούς το πρακτικό, µετά το τέλος της διαδικασίας (Άρθρο 9, Ν. 3898/2010)· έτσι, 

διασφαλίζεται η νοµιµότητα της συµφωνίας και προασπίζονται τα συµφέροντα των µελών, 

ανεξάρτητα από την ισχύ του καθενός από αυτά (Αιτιολογική έκθεση Ν. 3898/2010). 
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4. Kεφάλαιο 4ο: Συγκρούσεις και ∆ιαµεσολάβηση: το ΤΕΙ 
∆υτικής Μακεδονίας ως µελέτη περίπτωσης του 
προσωπικού. 

 
 Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της ∆ιαµεσολάβησης στο ΤΕΙ ∆υτικής 

Μακεδονίας. Οι ερωτήσεις που εµπεριέχονται στο ερωτηµατολόγιο είναι απλής επιλογής, 

όπου δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώµενο να χρησιµοποιήσει, συνήθως ΝΑΙ ή ΌΧΙ ως 

απάντηση, πολλαπλής επιλογής, όπου ο εµπλεκόµενος δύναται να επιλέξει µεταξύ ενός 

αριθµού απαντήσεων, ερωτήσεις σηµαντικότητας, οι οποίες και χρησιµεύουν στην 

καταγραφή της κλιµάκωσης της επικρατούσας γνώµης σχετικά µε την καταλληλότητα µίας 

χρησιµοποιούµενης πρακτικής. 

4.1 Σχεδιασµός έρευνας- ∆ιαδικασία ανάλυσης δεδοµένων. 

 Η αµφισβήτηση και η αβεβαιότητα που αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των ερευνών, 

είναι ακατόρθωτο να αρθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό και οι µέθοδοι συλλογής 

στοιχείων συµβάλουν στον περιορισµό των αβεβαιοτήτων και των αµφισβητήσεων, που είναι 

αποτέλεσµα της έλλειψης δεδοµένων. Συνεπώς, ο σωστός σχεδιασµός µιας έρευνας έγκειται, 

αρχικά, στον περιορισµό των λαθών και στη συνέχεια στη συλλογή των ορθών δεδοµένων, τα 

οποία θα στοιχειοθετήσουν και θα τεκµηριώσουν την έρευνα  (Φίλιας, 2000, σ. 27).  

 Μέσω της ποιοτικής προσέγγισης θα επιδιωχθεί η άρση των αµφισβητήσεων, των 

αβεβαιοτήτων και θα επιχειρηθεί η απόδοση γνωστικής πρόσβασης σε εµπειρίες ή γνώση και 

σε συλλογικές σηµασιοδοτήσεις, για περαιτέρω έρευνα (Τσιώλης, 2014, σσ. 20-22). Η 

ερευνήτρια µε τη ποιοτική προσέγγιση αποπειράται να εξακριβώσει το ποσοστό διάδοσης και 

χρήσης του θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή θα είναι το 

µεθοδολογικό εργαλείο της δοµηµένης συνέντευξης που έχει ως βάση της ένα 

ερωτηµατολόγιο. 

 Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει ένα ερωτηµατολόγιο στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων είναι πολλά, καθώς διευκολύνεται η µετατροπή των δεδοµένων σε δείκτες 

κοινωνικών φαινοµένων µέσω λογισµικών προγραµµάτων υποβοήθησης ανάλυσης. Όπως 
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αναφέρει ο Ιωσηφίδης και ο Robson, οι βασικές αρχές των προγραµµάτων ανάλυσης 

δεδοµένων ποιοτικής έρευνας είναι (Ιωσιφίδης, 2003, σ. 91· Robson, 2014):   

• Η εισαγωγή και αποθήκευση δεδοµένων (DataEntry & Storage) µέσα στο πρόγραµµα.   

• Η κωδικοποίηση (coding).  

• Οι δυνατότητες Υπενθύµισης και Υποµνηµατοποίησης (memoing and annotating). 

•  Η δυνατότητα Σύνδεσης ∆εδοµένων (Data Linking). 

•  Η αναζήτηση και ανάκτηση δεδοµένων (Search and Retrieval of Data). 

•  Η οπτική παρουσίαση των τάσεων των δεδοµένων (Visualization). 

•  Η οµαδική ανάλυση (Team Analysis & Work).  

• Η κατασκευή θεωρίας και ο έλεγχος υπόθεσης (Theory Building &Hypothesis 

Testing). 

 

4.2 Εγκυρότητα και αξιοπιστία έρευνας. 

 

 Με την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στο θεωρητικό µέρος και τη 

συµµόρφωση σε µεθοδολογικά εργαλεία, που καθιστούν την έρευνα αξιόπιστη και ποιοτική, 

επιχειρήθηκε η στοιχειοθέτηση του εξεταζόµενου θέµατος (Robson, 2010). Η εγκυρότητα 

στην έρευνα εξασφαλίστηκε µε την απαλλαγή της ερευνήτριας από προλήψεις, προσωπικές 

πεποιθήσεις αλλά και προτιµήσεις που θα συνέβαλλαν σε παραλήψεις και ουτοπικά 

συµπεράσµατα. 

 Η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στη συνέπεια που εµφανίζει ένα ερευνητικό 

όργανο. Συνοψίζοντας, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εγχειρήµατος της παρούσας 

έρευνας εξασφαλίζεται  από τα παρακάτω: 

• Επιλογή του δείγµατος. 

• Αντικειµενική εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω λογισµικού προγράµµατος  

υποβοήθησης ανάλυσης δεδοµένων. 

 

4.3 ∆είγµα Έρευνας. 

 Το δοθέν ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε τρία τµήµατα µε το πρώτο να αφορά γενικές 

πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων. Το δεύτερο τµήµα του 
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ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει τις απόψεις των υπαλλήλων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 

σχετικά µε το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης και το τρίτο τµήµα του ασχολείται µε τη χρήση του 

θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης. Παρακάτω δίδονται τα αποτελέσµατα του αντιπροσωπευτικού 

δείγµατος 30 ατόµων. 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 

• Ερώτηµα 1ο: 

 Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid Άρρεν 19 63,3 63,3 63,3 

 Θήλυ 11 36,7 36,7 100,0 

 Total 30 100,0 100  

 

  

  

Από το σύνολο των συµµετεχόντων το 63,3% ανήκουν στον αντρικό πληθυσµό και το 

υπόλοιπο 36,7% στον γυναικείο πληθυσµό. 

 

•••• Ερώτηµα 2ο: 

Γράφηµα 1: Το φύλο των συµµετεχόντων. 
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 Ποια είναι η ηλικία σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid 41-50 16 53,3 53,3 53,3 

 51-60 11 36,7 36,7 90,0 

 61 και άνω 3 10,0 10,0 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

  

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως το 53,3% των συµµετεχόντων βρίσκεται 

στην ηλικία µεταξύ 41-50 ετών, το 36,7% είναι στην ηλικία των 51-60 ετών, ενώ µόλις το 

10% είναι άνω των 61 ετών. 

 

•••• Ερώτηµα 3ο: 

 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Valid Άγαµος/η 5 16,7 16,7 16,7 

 Έγγαµος/η 22 73,3 73,3 90,0 

 ∆ιαζευγµένος/

η 

3 10,0 10,0 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

Ηλικία 

Γράφηµα 2: Η ηλικία των ερωτηθέντων. 
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 Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος, το 16,7% δεν έχει 

παντρευτεί, το 73,3% είναι έγγαµο και µόλις το 10% είναι διαζευγµένο. 

 

•••• Ερώτηµα 4ο: 

 Ποιο είναι το επίπεδο µόρφωσής σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumu

lative 

Perce

nt 

 

Valid Απολυτήριο ∆ηµοτικού 1 3,3 4,5 4,5 

 Απολυτήριο Λυκείου 2 6,7 9,1 13,6 

 Τεχνική Εκπαίδευση 1 3,3 4,5 18,2 

 Ανώτερη Εκπαίδευση 3 10,0 13,6 31,8 

 Ανώτατη Εκπαίδευση 1 3,3 4,5 36,4 

 ∆ιδακτορικές Σπουδές 14 46,7 63,6 100,0 

 Total 22 73,3 100,0  

Missing Μεταπτυχιακές Σπουδές 8 26,7   

Total 30 100,0    

Γράφηµα 3: Η οικογενειακή κατάσταση των 
συµµετεχόντων. 
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 Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων, τα αποτελέσµατα δείχνουν 

πως το 3,3%, δηλαδή 1 άτοµο είναι κάτοχος απολυτηρίου δηµοτικού, 2 άτοµα είναι κάτοχοι 

απολυτηρίου λυκείου, δηλαδή το 6,7%, το 3,3% χαρακτηρίζεται από τεχνική εκπαίδευση, το 

10%, δηλαδή 3 άτοµα είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης, άλλο ένα άτοµο είναι 

απόφοιτος/η ανώτατης εκπαίδευσης µε το ποσοστό του 3,3% και το 46,7% έχουν 

πραγµατοποιήσει διδακτορικές σπουδές· ωστόσο, υφίσταται και ένα ποσοστό της τάξης του 

26,7% στον τοµέα των µεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο µπορεί να αντιπροσωπεύει την 

απουσία κάποιων τιµών είτε γιατί δεν απάντησαν οι ερωτώµενοι, είτε γιατί δεν περάστηκαν 

τα δεδοµένα, και αντιστοιχεί σε 8 άτοµα. 

 

•••• Ερώτηµα 5ο: 

 Ποια θέση κατέχετε στο Ίδυµα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

 

Valid Μέλος ∆ΕΠ 14 46,7 46,7 46,7 

 Ε.∆Ι.Π 2 6,7 6,7 53,3 

 ∆ιοικητικός 

Υπάλληλος 

10 33,3 33,3 86,7 

 Ε.Τ.Ε.Π 3 10,0 10,0 96,7 

 Προϊστ. ∆ιοικ. Υπ. 1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

Γράφηµα 4: Το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων. 
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 Από την παραπάνω πίτα προκύπτει ότι το 46,7% των ερωτηθέντων είναι µέλη 

∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, το 6,7% είναι Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό, 

το 33,3% είναι διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΙ, το 10%, δηλαδή 3 άτοµα είναι µέλη του 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, ενώ το 3,3%, δηλαδή 1 άτοµο είναι ο 

Προϊστάµενος της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας.  

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. 

 

•••• Ερώτηµα 6: 

 Γνωρίζετε το θεσµό της διαµεσολάβησης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid Ναι 20 66,7 66,7 66,7 

 Οχι 10 33,3 33,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

Γράφηµα 5: Κατεχόµενη θέση. 
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 66,7% γνωρίζει το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης, ενώ το 

33,3% όχι. 

 

•••• Ερώτηµα 7: 

 Αν ναι, από που έχετε αντλήσει τις πληροφορίες; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Percen

t 

 

Valid ∆ιαδίκτυο 19 41,3 41,3 41,3 

 Βιβλιογραφία 11 23,9 23,9 65,2 

 Ενηµερωτικό υλικό 

σχετικών φορέων 

6 13,0 13,0 78,3 

 Εργασιακό περιβάλλον 4 8,7 8,7 87,0 

 Από τα ΜΜΕ 3 6,5 6,5 93,5 

 Από άτοµα που έχουν 

κάνει χρήση του θεσµού 

3 6,5 6,5 100,0 

 Total 46 100,0 100,0  

Γράφηµα 6: Γνώση ύπαρξης του θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης. 

Γνώση. 
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 Από το σύνολο των ερωτηθέντων, που γνώριζαν τον θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης, ένα 

41,3% άντλησε τις πληροφορίες από το διαδίκτυο, ένα 23,9% ανέτρεξε σε βιβλιογραφικές 

πηγές για την ενηµέρωσή του, ένα 13% ενηµερώθηκε από ενηµερωτικό υλικό σχετικών, µε τη 

∆ιαµεσολάβηση, φορέων. Ένα µέρος των ερωτηθέντων, της τάξης του 8,7% ενηµερώθηκε για 

τον θεσµό από το εργασιακό του περιβάλλον, ενώ ένα 6,5% αναφέρει πως άντλησε τις 

πληροφορίες του από τα ΜΜΕ και έναν 6,5%, επίσης, υποστηρίζει πως ενηµερώθηκε από το 

άτοµα που έχουν χρησιµοποιήσει ήδη το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης. Στο σηµείο αυτό είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί πως οι απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση, ανά άτοµο, ήταν 

πολλαπλές. 

 

•••• Ερώτηµα 8: 

 Αν όχι θα θέλατε να ενηµερωθείτε σχετικά; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid ναι 11 36,7 36,7 36,7 

 οχι 19 63,3 63,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

  

 

 

Γράφηµα 7: Άντληση πληροφοριών. 
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 Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων, µόνο το 36,7%, 

δηλαδή µόνο 11 άτοµα δήλωσαν πως επιθυµούν την ενηµέρωση σχετικά µε τον θεσµό της 

∆ιαµεσολάβησης, ενώ το 63,3% έδωσε αρνητική απάντηση. 

 

•••• Ερώτηµα 9: 

 
Ποιους από τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών 

γνωρίζετε; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Percen

t 

 

Valid ∆ιαιτησία 29 34,1 34,1 34,1 

 Απλή διµερής 

διαπραγµάτευση 

24 28,2 28,2 62,4 

 Συµφιλίωση 19 22,4 22,4 84,7 

 Συµβιβασµός 13 15,3 15,3 100,0 

 Total 85 100,0 100,0  

 

Γράφηµα 8: Απροθυµία ενηµέρωσης. 

Ενηµέρωση. 
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 Εκτός από την ∆ιαµεσολάβηση, ένα 34,1% δήλωσε ότι γνωρίζει και την διαιτησία, ένα 

28,2% γνώριζε και την απλά διµερή διαπραγµάτευση, ένα 22,4%, δηλαδή, 19 άτοµα γνώριζαν 

την συµφιλίωση, ενώ ένα 15,3% γνώριζε και τον συµβιβασµό. Και εδώ, επιβάλλεται να 

αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν περισσότερες από µία. 

 

•••• Ερώτηµα 10:  

 Κατά την άποψή σας, εφαρµόζεται η διαµεσολάβηση στη χώρα µας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid ναι 13 43,3 43,3 43,3 

 οχι 17 56,7 56,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

Γράφηµα 9: Άλλες εναλλακτικές µορφές επίλυσης των διαφορών. 
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 Στην ερώτηση αν εφαρµόζεται η διαµεσολάβηση στην Ελλάδα, το 43,3% απάντησε 

θετικά και το 56,7% αρνητικά. 

 

•••• Ερώτηµα 11: 

 Αν ναι, πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε ότι είναι; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

 

Valid Πάρα πολύ 1 3,3 7,1 7,1 

 Πολύ 4 13,3 28,6 35,7 

 Ούτε λίγο ούτε 

πολύ 

7 23,3 50,0 85,7 

 Ελάχιστα 2 6,7 14,3 100,0 

 Total 14 46,7 100,0  

Missing  16 53,3   

Total 30 100,0    

 

Γράφηµα 10: Εφαρµογή ∆ιαµεσολάβησης. 

Εφαρµογή. 
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 Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της διαµεσολάβησης το 3,3% την χαρακτήρισε 

πάρα πολύ αποτελεσµατική, το 13,3% απάντησε ότι είναι πολύ αποτελεσµατική, το 23,3% 

την θεωρεί ούτε λίγο ούτε αποτελεσµατική, το 6,7% την θεωρεί ελάχιστα αποτελεσµατική, 

ενώ υπάρχει και ένα 53,3% το οποίο αντιπροσωπεύει την απουσία κάποιων τιµών είτε λόγω 

απουσίας απαντήσεων είτε εξαιτίας έλλειψη δεδοµένων. 

 

•••• Ερώτηµα 12: 

 Θα θέλατε να εφαρµοστεί ο θεσµός της διαµεσολάβησης στο Ίδρυµά σας;  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Valid Πάρα πολύ 10 33,3 33,3 33,3 

 Πολύ 14 46,7 46,7 80,0 

 Ούτε λίγο ούτε 

πολύ 

5 16,7 16,7 96,7 

 Ελάχιστα 1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

Γράφηµα 11: Αποτελεσµατικότητα ∆ιαµεσολάβησης. 

Αποτελεσµατικότητα. 
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 Στην ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαµεσολάβησης στο Τ.Ε.Ι ∆υτικής 

Μακεδονίας, το 33,3% δήλωσε την πολύ µεγάλη επιθυµία του για την εφαρµογή της, το 

46,7% δήλωσε ότι επιθυµεί πολύ την εφαρµογή της, το 16,7%, δηλαδή, 5 άτοµα δήλωσαν 

ούτε ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν την εφαρµογή της ∆ιαµεσολάβησης, ενώ, τέλος, 1 άτοµο 

δήλωσε ότι επιθυµεί ελάχιστα την εφαρµογή της στο Τ.Ε.Ι. 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ:  ΧΡΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. 

 

 Όσον αφορά το συγκεκριµένο τµήµα του ερωτηµατολογίου, είναι επιτακτική ανάγκη 

να αναφερθεί ότι απαντήθηκε µόνο από τους ερωτηθέντες που έχουν χρησιµοποιήσει έστω 

και µία φορά τον θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης.  

 

•••• Ερώτηµα 13ο:  

 Πόσο αποτελεσµατική θα την χαρακτηρίζατε;  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid Καθόλου 8 26,7 100,0 100,0 

Missing System 22 73,3   

Total 30 100    

Γράφηµα 12: Εφαρµογή ∆ιαµεσολάβησης στο ΤΕΙ ∆υτικής 
Μακεδονίας. 
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 Ίσως τα αποτελέσµατα να µην είναι τόσο ενθαρρυντικά εδώ καθώς από το σύνολο 

των ατόµων που απάντησαν, το 26,7%, δηλαδή 8 άτοµα, θεωρούν ότι ο θεσµός δεν είναι 

καθόλου αποτελεσµατικός. 

 

• Ερώτηµα 14ο: 

 
Για ποιόν από τους παρακάτω λόγους επιλέξατε τη διαµεσολάβηση ως µέσο για 

την επίλυση των διαφορών σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Percen

t 

 

Valid Εχεµύθεια 9 30,0 30,0 30,0 

 Ύπαρξη διαλόγου 7 23,3 23,3 53,3 

 Οικονοµία χρόνου και 

χρηµάτων 

7 23,3 23,3 76,7 

 Σφαιρική αντιµετώπιση 

του προβλήµατος 

3 10,0 10,0 86,7 

 Επίλυση διαφοράς 

βασισµένη στις ανάγκες 

και τις δυνατότητες των 

µελων 

3 10,0 10,0 96,7 

 Άλλο 1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

Γράφηµα 13: Αποτελεσµατικότητα ∆ιαµεσολάβησης 
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 Όσον αφορά τους λόγους επιλογής του θεσµού, ένα 30% δήλωσε ότι την επέλεξε 

λόγω της εχεµύθειας που προσφέρεται, ένα 23,3% επέλεξε µεταξύ άλλων την ύπαρξη 

διαλόγου στην διαδικασία του θεσµού, ένα ακόµα 23,3% δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε µε 

βάση την οικονοµία χρόνου και χρήµατος που προσφέρεται, ένα 10% επέλεξε τον θεσµό 

εξαιτίας της σφαιρικής αντιµετώπισης του προβλήµατος, άλλο ένα 10% τον επέλεξε λόγω του 

γεγονότος ότι η επίλυση της διαφοράς βασίστηκε στις ανάγκες και τις δυνατότητες των 

εµπλεκόµενων µελών και ένα 3% δήλωσε ότι την επέλεξε για άλλους λόγους. Και στην 

συγκεκριµένη ερώτηση, οι απαντήσεις ήταν πολλαπλές. 

 

• Ερώτηµα 15ο:  

 Θα την επιλέγατε ξανά; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

Valid ναι 8 26,7 26,7 26,7 

 οχι 22 73,3 73,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

  

 

 

 

 

 

 

Γράφ

ηµα 14: Λόγοι επιλογής ∆ιαµεσολάβησης. 

Επιλογή. 



56 

 

 

 Στην τελική ερώτηση σχετικά µε την επαναλαµβανόµενη χρήση του θεσµού, το 26,7% 

αναφέρει ότι θα έκανε ξανά χρήση του θεσµού, ενώ το 73,3% φαίνεται να µην επιθυµεί την 

επαναχρησιµοποίηση του θεσµού. 

 

 

Γράφηµα 15: Επανεπιλογή ∆ιαµεσολάβησης. 
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Επίλογος. 

 Από την ανάλυση όλων των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι η ∆ιαµεσολάβηση 

αλλά και το σύνολο των εναλλακτικών µορφών επίλυσης των διενέξεων αποτελούν νεότερες 

µορφές ειρηνικής επίλυσης των εργασιακών ή µη διαφωνιών, επιχειρώντας να αποφευχθεί η 

τεράστια προσφυγή στους δικαστικούς διακανονισµούς. Οι µορφές αυτές επιχειρούν να 

διασφαλίσουν την δίκαιη ικανοποίηση των συµφερόντων και των δύο εµπλεκόµενων 

πλευρών, σε αντίθεση µε τις δικαστικές οδούς που ικανοποιούν µόνο τη µία πλευρά. Η 

επιδίωξή τους επιτυγχάνεται δίδοντας στις πλευρές τη δυνατότητα να εκφράσουν, αρχικά, τις 

προσθέσεις τους, στη συνέχεια να τις λύσουν οικονοµικά και γρήγορα και τέλος να είναι σε 

θέση είτε να συνεργαστούν ξανά, πάνω σε νέες βάσεις είτε, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να 

διαλυθούν τυχόν άλλες διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν. Η ελαστικότητα των µορφών 

έγκειται στο ότι η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και είναι προϊόν προαιρέσεως και των δύο 

αντικρουόµενων πλευρών. 

 Η ∆ιαµεσολάβηση, πιο συγκεκριµένα, αποτελεί, ίσως, µία από τις πιο ελαστικές και 

εύπλαστες διαδικασίες επίλυσης διενέξεων, καθώς θέτει στο κέντρο της διαδικασίας της το 

διάλογο και την επικοινωνία. Είναι ο θεσµός που επιτρέπει, ίσως και να επιβάλλει, στα 

αντίπαλα µέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στην διαφωνία που έχει δηµιουργηθεί 

και να ακούσουν τις απόψεις της αντίθετης πλευράς. Προφανώς δεν είναι πάντα σίγουρη η 

επιτυχηµένη έκβαση της διαδικασίας, ωστόσο, και στην περίπτωση αποτυχίας υπάρχει ένα 

πλεονέκτηµα· παρά την αποτυχηµένη έκβαση της διαδικασίας, έχει αποφευχθεί, σε έναν 

µεγάλο βαθµό, απουσία του θυµού και της οργής. 

 Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκκίνηση και την εξέλιξη της διαδικασίας, όπως είναι 

φυσικό, διαδραµατίζει και ο ουδέτερος τρίτος, ο ∆ιαµεσολαβητής. Είναι ο ειρηνικός 

συνδετικός κρίκος που επιχειρεί να φέρει κοντά τους αντιπάλους, χωρίς ουσιαστικά να 

εµπλέκεται στην διαδικασία, προσπαθώντας να προάγει την επικοινωνία και να εξαφανίσει 

την οποιαδήποτε αρνητική διάθεση. Γι' αυτό και το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό που 

επιβάλλεται να διαθέτει ένας ∆ιαµεσολαβητής είναι πολύ υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, ώστε να είναι σε θέση είτε να προλαµβάνει τυχόν εντάσεις που ίσως να 

δηµιουργηθούν στην διάρκεια της διαδικασίας είτε να αντιµετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, µε 

τον καλύτερο τρόπο, ώστε να επιστρέφουν όλα στα φυσιολογικά επίπεδα. Θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί και ως ο ''µεσσίας'' της όλης διαδικασίας. 
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 Οι συγκρούσεις γενικά, αλλά και πιο συγκεκριµένα οι εργασιακές συγκρούσεις είναι 

πιθανόν να είναι αποτελέσµατα προσωπικών αντιθέσεων ή επαγγελµατικών διαφορών. 

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόµενο οι µεν να είναι αποτέλεσµα των δε. Αυτό 

σηµαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα, οι επαγγελµατικές διαφωνίες που δηµιουργούνται να 

πυροδοτούν την εµφάνιση προσωπικών προβληµάτων. Για παράδειγµα, όταν ένα 

επαγγελµατικό πρόβληµα που είναι αποτέλεσµα της οργανωτικής δοµής και οφείλεται σε 

λανθασµένο καταµερισµό εργασίας ή µεροληψία σε βάρος κάποιου υπαλλήλου, ενδέχεται να 

δηµιουργήσει προσωπικές έχθρες. Και αυτό γιατί ενδέχεται να πληγωθεί το επαγγελµατικό 

γόητρο του προαναφερθέντος υπαλλήλου, άρα να ταραχθεί και η συναισθηµατική του 

κατάσταση, µε αποτέλεσµα, αδυνατώντας να εκφράσει τα αρνητικά του συναισθήµατα για 

την κατάσταση, να πραγµατοποιηθούν, σε προσωπικό επίπεδο ακόµα και λεκτικές επιθέσεις. 

Όµως, ενδέχεται να συµβαίνει και το αντίθετο· υπάρχει, δηλαδή, η περίπτωση, η ύπαρξη 

προσωπικών διαφορών εκτός εργασιακού χώρου να επηρεάζουν, σε µεγάλο βαθµό, την 

εµφάνιση διενέξεων στον επαγγελµατικό χώρο, ίσως µε την πρόθεση να δηµιουργηθεί 

ψυχολογική και επαγγελµατική βλάβη. Τέλος, υπάρχει και οι περίπτωση να υπάρχει 

συνδυασµός των δύο παραπάνω περιπτώσεων ή απλά να επιχειρείται µία αλαζονική πρακτική 

για την εξασφάλιση περισσότερων προνοµίων ή αναρρίχηση στον επαγγελµατικό χώρο. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων δεν είναι 

πάντα αρνητικές. Πέρα από τις συναισθηµατικές, πνευµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 

που ενδέχεται να έχουν, µπορούν να προσκοµίσουν και ορισµένα οφέλη. Ανάλογα µε τον 

τρόπο αντίληψης του κάθε ατόµου, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν θετικά, πυροδοτώντας, 

για παράδειγµα, την περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου ή την διάθεση του για 

περισσότερη εργασία και άρα µεγαλύτερη παραγωγή έργου. Μπορεί, στο παράδειγµα, τα 

οφέλη να απευθύνονται µόνο στην επιχείρηση ή τον οργανισµό, ωστόσο, οι θετικές 

επιπτώσεις σχηµατίζουν κύκλο. Και αυτό γιατί η προαναφερθείσα επαγγελµατική ανάπτυξη 

θα έχει αποτέλεσµα την διεύρυνση οριζόντων και τη δηµιουργία ευκαιριών ανέλιξης και τα 

οφέλη της επιχείρησης από την αύξηση της παραγωγής επιστρέφουν στον εργαζόµενο. 

 Η ορθή εφαρµογή της ∆ιαµεσολάβησης και η τήρηση όλων των αρχών της είναι το 

κλειδί για να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα η διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις, 

ωστόσο, είτε εξαιτίας της παράλειψης κάποιων βηµάτων ή αρχών της είτε λόγω µη ορθής 

χρήσης της, ενδέχεται να µην ανταποκριθεί στο σκοπό της. Ενδέχεται κάτι τέτοιο να 

συµβαίνει στην περίπτωση του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας. 
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 Από τα αποτελέσµατα των απαντήσεων που δόθηκαν από τους χρήστες του θεσµού 

της ∆ιαµεσολάβησης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έµειναν καθόλου 

ευχαριστηµένοι από την εφαρµογή της. Ίσως, η κάλυψη των απαιτήσεων και των αναγκών 

των συµµετεχόντων να οφείλεται στην λανθασµένη εφαρµογή του θεσµού στον ελλαδικό 

χώρο ή στην επιλογή ακατάλληλου ∆ιαµεσολαβητή ή στην άρση του απορρήτου της 

διαδικασίας ή στην πιθανή επέµβαση του ∆ιαµεσολαβητή για την γρήγορη επίλυση της 

διαφωνίας ή στην µη τήρηση όλων των σταδίων εφαρµογής της διαδικασίας κ.α. 

 Πιθανότατα η ενηµέρωση σε σχέση µε τη ∆ιαµεσολάβηση αλλά και σχετικά µε τις 

υπόλοιπες εναλλακτικές µορφές επίλυσης των διαφορών, να πρέπει να αυξηθεί και από τους 

αρµόδιους φορείς και από τα Μ.Μ.Ε, καθώς είναι οι τοµείς που παρουσιάζουν την µικρότερη 

ενηµερωτική δραστηριότητα.  

         Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο θεσµός της ∆ιαµεσολάβηση, ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, χρειάζεται περισσότερη προώθηση και καλύτερη εφαρµογή, ώστε να εξυπηρετεί 

τους επιδιωκόµενους σκοπούς του ατόµου που την χρησιµοποιεί. Παρά τα πολλά της οφέλη, 

οι εργαζόµενοι είναι διστακτικοί στην επιλογή της ως µέσο επίλυσης των εργασιακών τους 

διαφορών, κάτι που ίσως να οφείλεται στην λανθασµένη εφαρµογή της στον ελλαδικό χώρο.
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί συστατικό µέρος µιας έρευνας, στα πλαίσια της µεταπτυχιακής µου 
διατριβής, η οποία έχει ως βασική της επιδίωξη το ρόλο της διαµεσολάβησης στην επίλυση διαφορών µέσω των 
απόψεων ∆ηµοσίων φορέων και συγκεκριµένα µέσω των απόψεων υπαλλήλων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονία  

 
 

Η ερευνητική δεοντολογία επιβάλει την πλήρη ανωνυµία των απαντήσεων οι οποίες θα συγκεντρωθούν. Σας 
διαβεβαιώνω, ως υπεύθυνη της παρούσης έρευνας, ότι τόσο τα στοιχεία σας, όσο και οι απαντήσεις σας είναι 
εµπιστευτικά και σε καµία περίπτωση δε θα γίνουν γνωστά χωρίς τη συναίνεσή σας. Μετά την ολοκλήρωση της 
έρευνας και σε όσους το επιθυµούν, θα αποσταλούν τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση και απαντήστε όσο πιο ειλικρινά µπορείτε. 

 
 Η ερευνήτρια 

Άννα Κωνσταντινίδου 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Κωδικός Ερωτηµατολογίου  ��� 

Επιθυµώ να λάβω γνώση των αποτελεσµάτων της έρευνας � 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
Ε.1: Φύλο  

Άρρεν  ���� Θήλυ  ���� 
 
 
Ε.2:  Ποια είναι η ηλικία σας; 
 
Έως 30    

����  
51-60    

���� 

 
31-40    

���� 61 και άνω    ���� 

41-50    ����  
 

 

 
 
Ε.3: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 
Άγαµος / η    ���� ∆ιαζευγµένος / η    ���� 
Έγγαµος / η    ���� Χήρος /α    ���� 
Σε διάσταση    ����   

 
 
Ε.4: Ποιο είναι το επίπεδο µόρφωσής σας; 
∆εν τελείωσα το δηµοτικό    ���� Ιδιωτικές Σχολές /  

Ι.Ε.Κ.    
���� 

Απολυτήριο δηµοτικού    ���� Ανώτερη εκπαίδευση    ���� 
Απολυτήριο Γυµνασίου    ���� Ανώτατη εκπαίδευση    ���� 
Απολυτήριο Λυκείου    ���� Μεταπτυχιακές 

σπουδές    
���� 

Τεχνική εκπαίδευση    ���� ∆ιδακτορικές σπουδές    ���� 
 
 
Ε.5:  Ποια θέση κατέχετε στο Ίδρυµα; 
Μέλος  ∆.Ε.Π.    ���� Ε.Τ.Ε.Π    ���� 
Ε.∆Ι.Π.    ���� 

Προϊστάµενος ∆ιοικητικής 
Υπηρεσίας    ���� 

∆ιοικητικός Υπάλληλος    ���� Άλλη:…………………
…    

���� 

 
 



 

 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ 
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 
 
 
Ε.6: Γνωρίζετε το θεσµό της  διαµεσολάβησης; 

Ναι ���� Όχι ���� 

 
 
Ε.7: Αν ΝΑΙ, από πού έχετε αντλήσει τις πληροφορίες; 
α) Από το ∆ιαδίκτυο    ���� 
β) Από βιβλιογραφία    ���� 
γ) Από ενηµερωτικό υλικό σχετικών φορέων    ���� 
δ) Από το προσωπικό εργασιακό περιβάλλον    ���� 
ε) Άλλο    ���� 

 
 
Ε.8: Αν ΟΧΙ, θα θέλατε να ενηµερωθείτε σχετικά; 

Ναι ���� Όχι ���� 

 
 
Ε.9: Ποιους από τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών 
γνωρίζετε; 
α) ∆ιαιτησία    ���� 
β) Απλή διµερής διαπραγµάτευση    ���� 
γ) Μεσολάβηση    ���� 

 
 
Ε.10: Κατά την άποψή σας, εφαρµόζεται η διαµεσολάβηση στη χώρα µας; 

Ναι ���� Όχι ���� 

 
 
Ε.11: Αν ΝΑΙ, πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε ότι είναι; 



 

Πάρα πολύ 
 

���� 

Πολύ 
 

���� 

Ούτε λίγο ούτε 
πολύ    

���� 

Ελάχιστα 
 

���� 

Καθόλου 
 

���� 

 
 
 
 
 
Ε.12: Θα θέλατε να εφαρµοστεί ο θεσµός της διαµεσολάβησης στο Ίδρυµά σας; 
Πάρα πολύ 
 

���� 

Πολύ 
 

���� 

Ούτε λίγο ούτε 
πολύ 
 

���� 

Ελάχιστα 
 

 ���� 

Καθόλου 
 

���� 

 
 
 



 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ:  ΧΡΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
 
 
(Απαντήστε ΜΟΝΟ στην περίπτωση που κάνατε έστω και µία φορά χρήση των υπηρεσιών του 
θεσµού της διαµεσολάβησης)  
 
Ε.13: Πόσο αποτελεσµατική θα τη χαρακτηρίζατε; 
Πάρα πολύ 

 

���� 

Πολύ 

 

���� 

Ούτε λίγο ούτε 

πολύ    

���� 

Ελάχιστα 
 
 

 ���� 

Καθόλου 
 
 

���� 

 
 
Ε.14: Για ποιόν από τους παρακάτω λόγους επιλέξατε τη διαµεσολάβηση ως µέσο για 
την επίλυση των διαφορών σας; 
α) Εχεµύθεια.    ���� 
β) Ύπαρξη διαλόγου.    ���� 
γ) Οικονοµία χρόνου και χρηµάτων.    ���� 
δ) Σφαιρική αντιµετώπιση των πτυχών του προβλήµατος.    ���� 
ε) Επίλυση διαφοράς βασισµένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες 
των µελών.    

���� 

στ) Άλλο.        
 
 
Ε.15: Θα την επιλέγατε ξανά; 

Ναι ���� Όχι ���� 

 
 
   

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία   


