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A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity 

in every difficulty. 

 

Winston Churchil 
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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να μελετήσει το φαινόμενο των 

εργασιακών συγκρούσεων στις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α. αλλά και τον τρόπο που 

επιλέγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να τις διαχειριστούν προκειμένου να μπορέσουν να 

συνυπάρξουν αρμονικά και να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων τους. 

 Στο πρώτο μέρος γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί η έννοια της σύγκρουσης, τα 

αίτια που την προκαλούν, οι συνέπειες που προκύπτουν και οι τρόποι που επιλέγονται 

για την αντιμετώπιση τους. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί ο θεσμός της 

διαμεσολάβησης και κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση των 

συγκρούσεων καθώς και τη δημιουργία θετικού κλίματος για την περαιτέρω συνεργασία 

μέσα στον οργανισμό. 

 Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η έρευνα και η ανάλυση των δεδομένων  η οποία 

βασίζεται στη μελέτη περίπτωσης του οργανισμού κοινωνικής πολιτικής του Δήμου 

Ελασσόνας. Η έρευνα που έγινε είναι ποσοτική και διενεργήθηκε με τη διανομή 

ερωτηματολογίων στους εργαζόμενους του οργανισμού. Στην έρευνα συμμετείχαν 

συνολικά 63 άτομα τα οποία απάντησαν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια που τους 

διανεμήθηκαν και είναι εργαζόμενοι των κοινωνικών δομών του Δήμου Ελασσόνας. 

 Τα βασικά συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων είναι 

ότι οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο είναι αναπόφευκτο φαινόμενο. Πολύ 

σημαντικοί παράγοντες για την εμφάνιση τους αποτελούν το μορφωτικό επίπεδο και τα 

χρόνια προϋπηρεσίας που έχουν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό. Οι δυο αυτοί 

παράγοντες επηρεάζουν και τον τρόπο που επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τη σύγκρουση. 

Επίσης ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι οι συγκρούσεις δημιουργούνται από άτομα τα 

οποία έχουν κάποια είδους σχέση μεταξύ τους επομένως είναι πολύ σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη τα συναισθήματα και οι προσδοκίες τους σε σχέση με τους στόχους 

και τις ανάγκες της ομάδας. 

 Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα μας παρατηρούμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό 

θα επέλεγε το θεσμό της διαμεσολάβησης για την επίλυση των ζητημάτων τους. 
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Αντίθετα όπου χρειάζονται τη βοήθεια ενός τρίτου ατόμου, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων απευθύνεται στους συναδέλφους αλλά και αυτό 

εξαρτάται από την ηλικία, τη θέση που κατέχουν και τα χρόνια προϋπηρεσίας ενώ άτομα 

με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και περισσότερα χρόνια εργασίας απευθύνονται σε 

υψηλά ιστάμενους για την επίλυση του προβλήματος τους. 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικές συγκρούσεις, οργανωσιακές συγκρούσεις, διαχείριση 

συγκρούσεων, διοίκηση και οργάνωση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επικοινωνία, 

διαμεσολάβηση 
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Abstract 

 

The purpose of the present work is to study the phenomenon of occupational 

conflicts in the social structures of local authorities as well as the way employees 

themselves choose to manage them so that they can coexist harmoniously and work 

together to achieve their goals. 

In the first part, an attempt is made to define the meaning of conflict, the causes 

that cause it, the consequences that arise, and the ways that are chosen to copewith them. 

There is also an attempt to analyze the institution of mediation and whether it can help 

resolve conflicts and create a positive climate for further cooperation within the 

organization. 

 The second part follows the research and analysis of the data which is based on the 

case study of the Social Policy Organization of the Municipality of Elassona. The research was 

quantitative and was conducted by distributing questionnaires to the employees of the 

organization. The survey involved a total of 63 individuals who responded anonymously to the 

questionnaires distributed to them and are employees of the social structures of the 

Municipality of Elassona. 

The main conclusions drawn from the data analysis are that workplace conflicts 

are an inevitable phenomenon. Very important factors in their appearance are the 

educational level and years of service of the employees in the organization. These two 

factors also influence the way they choose to deal with conflict. Also another key element 

is that conflicts are created by individuals who have some sort of relationship with each 

other so it is very important to take into account their feelings and expectations regarding 

the goals and needs of the group. 

Finally, on the basis of our results we observe that a very small percentage would 

choose the institution of mediation to resolve their issues. Contrary to where they need 

the help of a third party, we note that the majority of employees turn to colleagues but 

this depends on their age, position and years of service while people with a higher 
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education level and more years of service address to more highly qualified colleges in 

order to solve their problem. 

 

Keywords: interdisciplinary conflicts, organizational conflicts, conflict management, 

local government administration and organization, communication, mediation 
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Εισαγωγή  

Η επιτυχής οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών δομών ενός οργανισμού 

απαιτεί τη διεπιστημονική συνεργασία πολλών εργαζομένων διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Συνεπώς, η συνεργασία αυτή αυξάνει το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

εργαζομένων άρα και την πιθανότητα δημιουργίας συγκρούσεων. 

Οι συγκρούσεις συμβαίνουν όταν δυο ή περισσότεροι άνθρωποι επικοινωνούν και 

αντικατοπτρίζουν μια κατάσταση ανταγωνισμού, όπου η συμπεριφορά ενός ατόμου ή 

μιας ομάδας επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων ενός άλλου ατόμου ή μιας 

άλλης ομάδας(Μπουραντάς,2001). 

Οι βασικότερες πηγές έντασης και συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, οι οποίες 

φορτίζουν το εργασιακό περιβάλλον και δημιουργούν προστριβές μεταξύ των 

εργαζομένων αποτελούν οι διαφορετικές συνεργαζόμενες επαγγελματικές ομάδες, ο 

βαθμός συνεκτικότητας των μελών μιας ομάδας, η δομή του οργανισμού, η κακή 

επικοινωνία, η ελλιπής αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ρόλων, η ασυμβατότητα των 

στόχων των ατόμων ή των ομάδων και η διαφορετική αντίληψη τους σε διάφορες αξίες, 

στάσεις, ανάγκες και πεποιθήσεις(Singleton et al.,2011). Επίσης η ανεπάρκεια 

οικονομικών και υλικοτεχνικών πόρων, ο χρόνος, οι ευθύνες και η έλλειψη προσωπικού 

οδηγούν στη δημιουργία εντάσεων και συγκρούσεων(Mullins,1996). 

Ύστερα από μακροχρόνιες έρευνες έχει αποδειχτεί ότι οι συγκρούσεις όταν 

συμβαίνουν δεν είναι κατ΄ ανάγκη αρνητικές αλλά δύναται να θεωρηθούν πρόξενοι 

αλλαγής, που οδηγούν και σε ένα βαθμό διευκολύνουν την εξέλιξη τόσο των 

εμπλεκομένων ατόμων όσο και των οργανισμών. Αυτό εξαρτάται τόσο από τη φύση όσο 

και την ένταση της σύγκρουσης. Βασικός λοιπόν στόχος δεν είναι η εξάλειψη των 

συγκρούσεων αλλά η εύρεση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης 

τους, έτσι ώστε οι καταστροφικές συνέπειες να είναι ελεγχόμενες, ενώ παράλληλα να 

προωθούνται οι παραγωγικές πλευρές των συγκρούσεων οι οποίες δίνουν την 

απαραίτητη ώθηση για οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη.  
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Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει διαπιστωθεί ότι η σύγκρουση όχι 

μόνο βοηθάει αλλά πολλές φορές είναι αναγκαία προϋπόθεση για δημιουργικότητα και 

ανανέωση. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι ομάδες εργαζομένων όπου τα μέλη τους έχουν 

διαφορετικές απόψεις επιλύουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα τους και έχουν 

περισσότερο δημιουργικές ιδέες.  

  

Ιστορικά, η διεργασία επίλυσης συγκρούσεων ως πεδίο της εφαρμοσμένης 

επιστήμης της συμπεριφοράς ξεκίνησε από τον κοινωνικό ψυχολόγο Kurt Lewin στο 

Πανεπιστήμιο του Yale κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Ωστόσο, η εφαρμογή 

των μεθόδων επίλυσης των συγκρούσεων στους χώρους εργασίας άρχισε να εμφανίζεται 

είκοσι χρόνια μετά, τη δεκαετία του 1960. Από το 1970 και έπειτα για τη διευθέτηση των 

συγκρούσεων, υιοθετήθηκε η διαδικασία της διαμεσολάβησης, ως μια τεχνική που 

βασίζεται στο ειλικρινές ενδιαφέρον για το πρόβλημα και την προσπάθεια επίλυσής του. 

Στη δεκαετία του 1980, η ίδια διαδικασία χρησιμοποιήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Από 

τη μία ως μέθοδος αυτοβοήθειας στους χώρους εργασίας και από την άλλη ως διοικητικό 

εργαλείο (managerial mediation) για την επίλυση των συγκρούσεων μέσα στους 

οργανισμούς (Dana,2000). 

 

 Ανάλογα με τα αίτια που προκαλούν τις συγκρούσεις και τη μέθοδο διαχείρισής 

τους παρατηρούνται είτε θετικές συνέπειες, είτε αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα, όταν επιλέγεται ο κατάλληλος 

τρόπος διαχείρισης, τότε οι συγκρούσεις, εφόσον επιλύονται, συμβάλλουν στην αύξηση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του οργανισμού με αποτέλεσμα την 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών.  

 Η άμεση και εποικοδομητική διαχείριση των συγκρούσεων συμβάλλει θετικά 

στην ικανοποιητική εκτέλεση και ολοκλήρωση των καθηκόντων των εργαζομένων. Στις 

περιπτώσεις που η σύγκρουση δεν επιλυθεί, παρατηρείται στους εργαζομένους αύξηση 

του στρες, μείωση της παραγωγικότητας και πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 
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Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας 

 Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την έννοια της σύγκρουσης, τις 

φάσεις μέσα από τις οποίες διέρχεται η διαδικασία της σύγκρουσης καθώς και τις 

συνέπειες που έχει για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Επίσης θα μελετήσουμε τις στρατηγικές που επιλέγονται για την επίλυση των 

συγκρούσεων καθώς και το θεσμό της διαμεσολάβησης ο οποίος αποτελεί έναν ειρηνικό 

τρόπο επίλυσης των διαφορών και συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία, στη δημιουργία 

καλύτερων εργασιακών σχέσεων και επομένως στη βελτίωση του εργασιακού κλίματος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ-ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ-

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1.1 Ορισμός της σύγκρουσης 

 Οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

χώρο και εργάζονται για την εκπλήρωση κοινού στόχου είναι σύνηθες φαινόμενο και 

αποτελούν μια πραγματικότητα για όλους τους ανθρώπους που συνεργάζονται. 

 Επομένως αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης και εκδηλώνονται άλλοτε σε 

μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στους ανθρώπους που 

αλληλεπιδρούν. 

 Στη βιβλιογραφία συναντώνται πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί που 

αναφέρονται στη σύγκρουση. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στη διαφορετική σκοπιά 

από την οποία προσεγγίζεται κάθε φορά το φαινόμενο της σύγκρουσης. 

 Ο Pawlak (1998) ότι σε μια σύγκρουση δυο τουλάχιστον μέλη που αποκαλούνται 

παράγοντες βρίσκονται σε διαμάχη γύρω από ένα ζήτημα. Οι παράγοντες μπορεί να είναι 
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άτομα, εταιρείες, κράτη, πολιτικά κόμματα και άλλοι(Pawlak,1998). 

 Οι Katz και Kahn (1978)τη σύγκρουση ως μια αλληλεπίδραση συγκεκριμένου 

τύπου, η οποία σημαδεύεται από προσπάθεια παρεμπόδισης, πράξεις περιορισμού ή 

προκατάληψης αλλά και από αντίσταση ή ανταπόδοση ενάντια σε αυτές τις 

προσπάθειες(Katz;Kahn,1978). 

 Σύμφωνα με τον D.Brown (1983) η σύγκρουση ορίζεται ως αποτέλεσμα μιας 

ασυμβίβαστης συμπεριφοράς ανάμεσα σε μέρη που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η 

σημασία της λέξης ενδιαφέροντα αναφέρεται σε αναγνωρίσιμα ή μη οφέλη που 

προέρχονται από την αλληλεπίδραση των μερών. Μπορεί να είναι κοινά ενδιαφέροντα , 

όπου και τα δυο μέρη κερδίζουν αμοιβαία από την αλληλεπίδραση τους ή τα 

ενδιαφέροντα μπορεί να συγκρούονται και η μια πλευρά κερδίζει εις βάρος της άλλης. Η 

άλλη έννοια του ορισμού της σύγκρουσης είναι η ασυμβίβαστη συμπεριφορά ,όπου οι 

ενέργειες της μιας πλευράς σκοπεύουν να αντιταχθούν ή να εμποδίσουν την άλλη πλευρά 

να ικανοποιήσει τους στόχους της και αυτό αποτελεί σκόπιμη συμπεριφορά. Η 

ασυμβίβαστη συμπεριφορά έχει πολλά και διαφορετικά επίπεδα έντασης, όπως παθητική 

έλλειψη υποστήριξης, ρητή διαφωνία, σαμποτάζ, βία(Brown,1983). 

 Στη θεωρία των συγκρούσεων του Robbins (1993) η σύγκρουση μπορεί να είναι 

το αποτέλεσμα φτωχής επικοινωνίας, δυσπιστίας και κακής διοίκησης-εργασιακών 

σχέσεων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η σύγκρουση είναι κακή ενώ αντίθετα η θεωρία 

των ανθρωπίνων σχέσεων υποστηρίζει ότι η ύπαρξη σύγκρουσης στις ομάδες είναι 

φυσική και μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα της ομάδας(Robbins,1993). 

 Η Ν.Ρουμπάνη (2007) θεωρεί ότι η σύγκρουση είναι μια ανοιχτή ή κρυφή 

αντιπαράθεση η οποία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά(Ρουμπάνη,2007). 

 Συνεπώς, παρόλο τους πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς που συναντάμε, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη της σύγκρουσης στις ομάδες είναι φυσική 

και αναπόφευκτη. Είναι γεγονός ότι παρά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί στο 

εργασιακό περιβάλλον, δημιουργεί και ευκαιρίες για πρόοδο και εξέλιξη. 
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1.2 Φάσεις σύγκρουσης 

 Σε κάθε οργανισμό οι εργαζόμενοι δεν είναι δυνατόν να μεταπηδήσουν ξαφνικά 

από μια κατάσταση ειρηνικής συνύπαρξης σε σχέσεις γεμάτες συγκρούσεις. Συνήθως 

παρατηρείται μια απλή διαφωνία η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, δύναται να 

προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις οι οποίες είναι αρνητικές τόσο για τους 

εμπλεκόμενους όσο και για τον οργανισμό. 

 Σύμφωνα με τον Thomas (1976) η ανάπτυξη και η εκδήλωση μιας σύγκρουσης 

διέρχεται από πέντε φάσεις. 

 Στην πρώτη φάση υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι «κάτι δεν πάει καλά». Στις 

περισσότερες φορές δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση παρά μόνο η αίσθηση της 

ασυμφωνίας και της ασυμβατότητας στόχων. Παρόλα αυτά όμως η σύγκρουση είναι 

υπαρκτή διότι ορισμένα άτομα νοιώθουν ότι απειλούνται τα συμφέροντα τους, υπάρχει 

διαφορετικός τρόπος προσέγγισης διάφορων θεμάτων και έλλειψη σωστής επικοινωνίας. 

Συνεπώς η συνειδητοποίηση της σύγκρουσης θεωρείται η πρώτη φάση στη διαδικασία 

των συγκρούσεων(Thomas,1976). 

 Στη δεύτερη φάση τα άτομα αντιλαμβάνονται την ύπαρξη προβλήματος και 

αρχίζουν να δημιουργούνται σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με την παρούσα 

σύγκρουση αλλά και σκέψεις για πιθανούς τρόπους επίλυσης της. Στη φάση αυτή είναι 

σημαντική η αντιληπτική ικανότητα των μερών η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία 

σωστής ή λαθεμένης εκτίμησης της κατάστασης. Αν έστω η μια πλευρά θεωρήσει ότι 

απειλούνται τα συμφέροντα της τότε θα επέλθει η σύγκρουση. Αντίθετα αν καμία πλευρά 

δεν νιώσει απειλή τότε η σύγκρουση μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτή τη φάση παίζει η βελτίωση της επικοινωνίας των μερών καθώς και η αποσαφήνιση 

των καταστάσεων όπου μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση 

σύγκρουσης(Thomas,1976). 

 Στη τρίτη φάση η σύγκρουση είναι πλέον αισθητή. Τα μέρη αρχίζουν να 

προσωποποιούν την αντιληπτή σύγκρουση και δίνουν συναισθηματική διάσταση στο 

πρόβλημα. Οι προθέσεις τους γίνονται φανερές και αρχίζουν να σχεδιάζουν  στρατηγικές 

αντιμετώπισης της σύγκρουσης. Επίσης δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία 
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των προσωπικών τους συμφερόντων γεγονός που θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την 

συμπεριφορά τους καθώς και τις αποφάσεις τους για τις μετέπειτα κινήσεις τους. Στις 

προσωποποιημένες καταστάσεις δημιουργούνται συνήθως εντάσεις και τα άτομα 

διακατέχονται από αισθήματα απειλής άγχους και έλλειψης εμπιστοσύνης. Συνεπώς είναι 

εύκολα αντιληπτό ότι στη φάση αυτή τα προσωπικά χαρακτηριστικά των  εμπλεκομένων 

μερών είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της σύγκρουσης(Thomas,1976). 

 Στην τέταρτη φάση η σύγκρουση είναι πλέον φανερή από όλα τα μέλη του 

οργανισμού. Όλοι αντιλαμβάνονται την ένταση, την βιώνουν, αντιδρούν και καλούνται 

να αποφασίσουν τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης της. Ανάλογα τη στρατηγική η 

οποία θα επιλεγεί η διάδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών περιλαμβάνει κύκλους 

όξυνσης και ύφεσης. Οι περίοδοι όξυνσης χαρακτηρίζονται από ανοικτές συγκρούσεις 

όπου στηρίζονται περισσότερο στα συναισθήματα και εκδηλώνονται με πολύ έντονο 

ανταγωνισμό ακόμα και ύβρεις, προσβολές, χειροδικίες καθώς και άλλες μορφές 

σωματικής ή λεκτικής βίας. Οι ακραίες αυτές συμπεριφορές δεν είναι τόσο συχνές ενώ η 

υπονόμευση ή η παρεμπόδιση επίτευξης των στόχων της άλλης πλευράς είναι σύνηθες 

φαινόμενο. Σε περιόδους ύφεσης η προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης εστιάζεται σε 

ενέργειες που πηγάζουν από τη λογική και υπάρχει κλίμα διάθεσης για συζήτηση και 

συνεργασία. Συνεπώς στη φάση αυτή επιχειρείται η επίλυση του προβλήματος η οποία 

ταυτίζεται με τη λήξη της διαφωνίας μέσω της εφαρμογής της κατάλληλης 

μεθόδου(Thomas,1976). 

 Στην Πέμπτη και τελευταία φάση καθορίζονται τα αποτελέσματα με βάση τα 

οποία θα διαμορφωθούν μελλοντικά οι σχέσεις των εμπλεκομένων μερών. Η έκβαση της 

σύγκρουσης  μπορεί να είναι είτε θετική όπου μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της 

απόδοσης και σε καινοτομίες είτε αρνητική με συνέπεια τη μείωση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας. 

1.3 Μορφές σύγκρουσης 

 Οι συγκρούσεις εκδηλώνονται τόσο στο πλαίσιο ενός οργανισμού και 

αποκαλούνται ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις (intraorganizational conflicts) όσο και 

μεταξύ δυο ή περισσοτέρων οργανισμών και αποκαλούνται διεπιχειρησιακές 
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συγκρούσεις (interorganizational conflicts)(Αντωνάκης,2012). 

 Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την πρώτη περίπτωση τις 

ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις και θα μελετήσουμε την περίπτωση ενός δημόσιου 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων 

μερών η σύγκρουση κάνει την εμφάνιση της με διάφορες μορφές. 

• Ενδοπροσωπική ή ενδοατομική σύγκρουση. Ενδοπροσωπική σύγκρουση 

αποκαλείται εκείνη που εκδηλώνεται μέσα στο ίδιο το άτομο από συναισθήματα 

,σκέψεις, ιδέες, αξίες, προδιαθέσεις ή παρορμήσεις που βρίσκονται σε 

αντιπαράθεση μεταξύ τους. Όταν το άτομο καλείται να επιλέξει μεταξύ 

αντιφατικών αλλά υποχρεωτικών λύσεων και έρχεται αντιμέτωπο με προσδοκίες 

αντικρουόμενες θα περιέλθει σε αμηχανία, σύγχυση, αβεβαιότητα, με συνέπεια 

να βιώνει εργασιακό στρες(Lewicki et al.,2004). 

• Διαπροσωπική σύγκρουση. Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις εκδηλώνονται μεταξύ 

δυο ή περισσοτέρων ατόμων που έχουν αντιθέσεις σε αξίες, σκοπούς και 

πεποιθήσεις. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι ίδιου ή διαφορετικού ιεραρχικού 

επιπέδου(Lewicki et al.,2004). 

• Διομαδική ή διατμηματική σύγκρουση. Η διομαδική ή διατμηματική σύγκρουση 

εκδηλώνεται ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες ομάδες ή τμήματα ενός 

οργανισμού. Πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι θέματα οριοθέτησης της περιοχής 

ελέγχου και των αρμοδιοτήτων κάθε ομάδας αλλά και η κατανομή των πόρων. 

Στα πλαίσια ενός οργανισμού  δημιουργούνται ομάδες είτε από τη διοίκηση ,όπου 

τα μέλη έχουν σαφή αρμοδιότητες-υποχρεώσεις και αποκαλούνται τυπικές, είτε 

προκύπτουν από τις κοινωνικές σχέσεις των εργαζομένων , με σκοπό να 

εξυπηρετήσουν προσωπικές και κοινωνικές τους ανάγκες, και αποκαλούνται 

άτυπες. Τόσο στις τυπικές ομάδες, που δημιουργούνται από τον ορθολογισμό της 

διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού όσο και τις άτυπες που 

δημιουργούνται αυθόρμητα από την ανάγκη των εργαζομένων για επικοινωνία 

παρουσιάζονται συγκρούσεις(Lewicki et al.,2004). Στις συγκρούσεις αυτές 

συνήθως υπονομεύονται οι ενέργειες των αντιπάλων με απώτερο σκοπό την 

επικράτηση στην εξουσία, τη βελτίωση της εικόνας του ατόμου και τη διατήρηση 
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της ισχύος. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο και η σύγκρουση μπορεί να 

παρουσιάζει μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως όταν οι πόροι είναι 

περιορισμένοι. 

• Ενδοτμηματικη ή ενδοομαδική σύγκρουση. Οι ενδοομαδικές συγκρούσεις 

εκδηλώνονται κυρίως μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή τμήματος και αφορά τις 

σχέσεις μεταξύ τους καθώς και την κατανομή των ρόλων, καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων. Συνήθως προκύπτουν όταν τα μέλη δεν έχουν επίγνωση ότι 

λειτουργούν ως ομάδα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στη 

συνεργασία. Τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται έχουν να κάνουν 

με την αναποφασιστικότητα και την αναβλητικότητα όσον αφορά τις δράσεις και 

τις ενέργειες της ομάδας. Επίσης χάνεται πολύτιμος χρόνος εξαιτίας των 

διαφορετικών αντιλήψεων, διαφωνιών καθώς και την μη τήρηση των κανόνων 

και διαδικασιών. Τέλος, όταν ένα άτομο δρα εντός μιας ομάδας οδηγείται σε 

απώλεια της υπευθυνότητας του διότι η ευθύνη επιμερίζεται και στα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας(Lewicki et al.,2004). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο των συγκρούσεων 

στον εργασιακό χώρο είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις γενεσιουργές αιτίες που τις 

δημιουργούν. Οποιαδήποτε σύγκρουση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί θετικά αν δεν 

εντοπιστούν οι αιτίες επακριβώς. Ειδικότερα, στους οργανισμούς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι φορτίζουν το εργασιακό κλίμα και 

προκαλούν προστριβές μεταξύ των εργαζομένων. 

2.1 Οργανωτική δομή 

 Το πολύπλοκο οργανωσιακό περιβάλλον αλλά και ο μεγάλος φόρτος εργασίας 

στον οποίο καλούνται να αντεπεξέλθουν οι εργαζόμενοι αποτελεί μια από τις βασικές 

αιτίες συγκρούσεων. Όσο πιο περίπλοκη είναι η δομή ενός οργανισμού τόσο πιο 
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περίπλοκα είναι και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Οι πολλές και 

διαφορετικές αρμοδιότητες αποτελούν πρόβλημα σε έναν οργανισμό, τόσο στην 

κατανομή καθηκόντων όσο και στην επίβλεψη τους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

οργανισμός τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των αντιθέσεων, διότι όσο περισσότερα άτομα 

αναμιγνύονται στη διοίκηση αλλά και σε όλους τους τομείς του τόσο πιο συχνά 

παρατηρούνται προβλήματα. Η συνεχόμενη αύξηση εξειδίκευσης που απαιτείται στους 

οργανισμούς μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση των τμημάτων δημιουργώντας 

συγκρούσεις(Gordon,1987). 

 Η τυποποίηση των ενεργειών ενός οργανισμού (κανόνες, οδηγίες) μπορεί να 

οδηγεί σε αύξηση της γραφειοκρατίας αλλά βοηθά στην ανάσχεση της σύγκρουσης γιατί 

η επίλυση διαφορών γίνεται με βάση προδιαγεγραμμένες τυπικές οδηγίες και επομένως 

δεν υπάρχουν περιθώρια για προσωπικές ερμηνείες ή παρερμηνείες. 

 

2.2 Καταμερισμός οικονομικών πόρων 

 Οι συγκρουσιακές καταστάσεις στο χώρο εργασίας προκαλούνται και πολλές 

φορές επιδεινώνονται εξαιτίας των περιορισμένων οικονομικών πόρων που διατίθενται 

από τη διοίκηση του οργανισμού. Η έλλειψη επαρκών πόρων οδηγεί στη μη ικανοποίηση 

των αναγκών όλων των εργαζομένων. Διαφορετικά τμήματα είναι υποχρεωμένα να 

μοιραστούν κάποιους κοινούς πόρους όπως υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χρήματα, κονδύλια 

κ.λ.π  Κάθε ομάδα μπορεί να επιδιώξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο για τον εαυτό 

της ,μειώνοντας έτσι το μερίδιο για τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

έντονες συγκρούσεις. Συνεπώς απαιτείται άριστη αξιοποίηση στην κατανομή των 

πόρων(Mullins,2002). 

 

2.3 Μορφωτικό επίπεδο 

 Η διαφορετική κουλτούρα, τα διαφορετικά πιστεύω, αξίες και πεποιθήσεις καθώς 

και ο διαφορετικός τρόπος που αντιλαμβάνονται και αντιδρούν τα άτομα στα καθημερινά 

ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Επίσης το διαφορετικό μορφωτικό 
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επίπεδο οδηγεί σε προβλήματα επικοινωνίας και εμποδίζει την σωστή μετάδοση 

πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων. Συνεπώς μπορεί να 

υπάρξει διαστρέβλωση της πραγματικότητας, παρερμηνείες και εντάσεις.                 

2.4 Επικοινωνιακοί παράγοντες  

 Η κακή επικοινωνία μεταξύ ατόμων και ομάδων σε έναν οργανισμό αποτελεί 

βασική αιτία εντάσεων και συγκρούσεων. Η έλλειψη πληροφοριών, η κακή μετάδοση, 

σύλληψη και μετάφραση των μηνυμάτων δεν επιτρέπουν την αλληλοκατανόηση των 

ατόμων και συνεπώς οδηγούν σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις(Μπουραντάς,2002).Η 

κακή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού του οργανισμού μπορεί να δημιουργείται είτε 

από κακές συνθήκες στο χώρο εργασίας,(μεγάλη απόσταση μεταξύ εργαζομένων, 

θόρυβος) είτε από ασυμβατότητα μεταξύ των χαρακτήρων των εργαζομένων ή και ακόμη 

από δημογραφικές διαφορές μεταξύ τους(διαφορετική γλώσσα, θρησκεία).  

 Προβλήματα στην επικοινωνία μπορεί να προκύψουν και λόγο ύπαρξης 

διαφορετικών κουλτούρων και υποκουλτούρων στα διάφορα τμήματα του οργανισμού. 

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να έχουμε μια μορφή πολιτιστικής σύγκρουσης η 

οποία ξεκινάει από τις διαφορές στις αξίες, πεποιθήσεις και στο πως το κάθε άτομο 

αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις(Mullins,2002). 

 Συνεπώς η επικοινωνία σε μια ομάδα ή τμήμα είναι από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού. 

 

2.5 Η αλληλοκάλυψη ρόλων και η σύγχυση αρμοδιοτήτων 

 Συγκρούσεις μεταξύ αλληλοεξαρτώμενων μερών όπως είναι οι εργαζόμενοι ενός 

οργανισμού μπορεί να προκύψουν από τη σύγκρουση των καθηκόντων αλλά και από τις 

διαφορές των εργαζομένων σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος να αναλάβει ένα ρόλο ή 

να λάβει σημαντικές αποφάσεις. Ο ρόλος που έχει αναλάβει κάθε εργαζόμενος καθορίζει 

και τη στάση του στον εργασιακό του χώρο. Πολλές φορές το ίδιο το άτομο μπορεί να 

έχει αναλάβει περισσότερους από ένα ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί συνίστανται σε στοιχεία 

όπως είναι ο τίτλος της εκάστοτε θέσης εργασίας, η ανάθεση των αρμοδιοτήτων και η 



 

20 

συνεργασία μεταξύ του εργαζομένου και του οργανισμού. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε 

ανώτερα στελέχη και εργαζομένους προκύπτουν συνήθως όταν δεν υπάρχει σαφής 

καθορισμός του ρόλου της κάθε πλευράς με αποτέλεσμα ο καθένας να τον 

αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, όταν σε έναν οργανισμό τα όρια ευθύνης 

είναι ασαφή και αβέβαια τότε είναι δυνατό να υπάρξουν αμφιβολίες περί δικαιοδοσίας. 

Οι εργαζόμενοι δεν διστάζουν να μεταφέρουν ανεπιθύμητες ευθύνες σε άλλους 

συναδέλφους όταν αυτές δεν αποτυπώνονται με σαφήνεια. Οι διφορούμενοι στόχοι, τα 

κριτήρια απόδοσης ή οι δικαιοδοσίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

συγκρούσεις(Robbins,2005). 

 

2.6 Αντικρουόμενοι στόχοι 

 Μία από τις βασικές αιτίες αποτελούν οι συγκρουόμενοι στόχοι. Όταν δύο άτομα ή δύο 

ομάδες έχουν στόχους που η επίτευξη των μεν αποκλείει την επίτευξη των δε, τότε το κάθε 

μέρος αναπτύσσει μία συμπεριφορά που στοχεύει να υλοποιήσει το στόχο του εις βάρος του 

στόχου του αντίπαλου μέρους και έτσι δημιουργείται η σύγκρουση (Μπουραντάς, 2002). Τα 

άτομα του κάθε τμήματος ταυτίζονται με τους στόχους και τις διαδικασίες της ομάδας τους και 

αρχίζουν να βλέπουν τα άτομα του άλλου τμήματος ως ''εχθρούς'' με αποτέλεσμα να 

επέρχονται συγκρούσεις ανάμεσα στα τμήματα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ   
 

3.1 Εισαγωγή 

 Οι συγκρούσεις είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο που συναντάμε σε 

οποιοδήποτε  οργανισμό ή υπηρεσία διότι για να επιτευχθεί κάθε στόχος πρέπει να 

συνδυαστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει κάθε άτομο χωριστά και κάθε 

ομάδα.  

 Μια σύγκρουση μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα, μπορεί όμως και να 

διεγείρει την δημιουργικότητα. Αρκεί να καθοριστεί αν η σύγκρουση είναι λειτουργική ή 
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δυσλειτουργική και να υιοθετηθεί η κατάλληλη τεχνική αντιμετώπισης της. Αν 

κατανοηθούν οι συνιστώσες και η δυναμική της σύγκρουσης, μπορεί να εξελιχθεί σε μια 

λειτουργική σύγκρουση. Για να μπορέσει να παραμείνει δημιουργική μια σύγκρουση, τα 

μέλη της ομάδας πρέπει να είναι αφοσιωμένα στα ουσιαστικά ζητήματα, να αποφεύγουν 

συναισθηματισμούς δείχνοντας σεβασμό στα άλλα μέλη προσπαθώντας να κατανοήσουν 

καλύτερα τις διαφορές τους. Οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί 

και οι διαφορετικές ικανότητες και απόψεις των μελών να χρησιμοποιούνται για να 

παρθούν αποφάσεις και να λυθούν οι διαφορές(Robbins, 1993). 

 Παλιότερα η σύγκρουση θεωρούνταν μια αποκλειστικά αρνητική ή 

προβληματική κατάσταση. Σύμφωνα με τον Pondy (1967), ο όποιος απέδειξε ότι αν και 

δυσάρεστη, είναι ένα αναπόφευκτο μέρος του οργανισμού και πρέπει να γίνεται 

αποδεκτό. Η σύγκρουση είναι καλή για τον οργανισμό γιατί παρέχει υψηλής ποιότητας 

αποφάσεις λόγο της διαφορετικότητας των απόψεων(Pondy,1967). Το 1992 ο Pondy 

εξέλιξε τη θεωρία του αναφέροντας ότι αν δεν λαμβάνει χώρα σύγκρουση τότε ο 

οργανισμός δεν έχει λόγο ύπαρξης(Pondy,1992). 

Όταν οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι συνεργατικοί οδηγούν σε εποικοδομητική 

αντιπαράθεση, βελτιώνοντας την ποιότητα των αποφάσεων και τον επαναπροσδιορισμό 

των σχέσεων των μελών οδηγώντας στην επιτυχία και την πίστη σε μελλοντικές 

συνεργασίες. Αντίθετα οι ανταγωνιστικοί στόχοι μειώνουν τις πιθανότητες ουσιαστικού 

διαλόγου και οδηγούν σε επιθετικές συμπεριφορές με προσπάθεια επιβολής του ενός 

μέρους στο άλλο.   

 

3.2 Θετικές συνέπειες 

 Οι συγκρούσεις εάν αντιμετωπιστούν με σύνεση και δημιουργικότητα μπορεί να 

οδηγήσουν σε εποικοδομητικές αλλαγές στον οργανισμό. Μια σύγκρουση όταν 

προκύπτει από έναν υγιή ανταγωνισμό, βοηθά τα άτομα και τις ομάδες να γίνουν 

καλύτερες. Σύμφωνα με τον Schein (1965) όταν εμφανιστεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε 

ομάδες μπορεί να παρατηρηθούν θετικές αλλαγές. Μια ομάδα όταν αντιληφθεί ότι 

απειλείται από μια ανταγωνίστρια ομάδα προσπαθεί να εστιάσει στην αντιμετώπιση των 
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επικείμενων θεμάτων ως προς τον κοινό αντίπαλο, παραμερίζοντας έτσι τα προσωπικά 

ζητήματα και διαφορές που τυχόν υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα παρουσιάζει 

μια αυξημένη συνοχή εξαιτίας της σύγκρουσης.  

 Επίσης τα μέλη της ομάδας αφοσιώνονται στους κοινούς στόχους οι οποίοι 

τελικά μπαίνουν σε προτεραιότητα σε σχέση με τις προσωπικές φιλοδοξίες τους. Τα μέλη 

της ομάδας συνεργάζονται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τους και ακολουθούν 

τους κανόνες που υπάρχουν ή θέτουν καινούριους τους οποίους ακολουθούν πιστά έτσι 

ώστε να οδηγηθούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους. 

  Παραμερίζοντας τις προσωπικές φιλοδοξίες τα άτομα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

επιτέλεση του έργου τους, επιστρατεύοντας τις γνώσεις και την επαγγελματική τους 

εμπειρία για να αντιμετωπίσουν τις αντίπαλες ομάδες. Αυτό οδηγεί μια ομάδα να 

βελτιώνεται συνεχώς στην προσπάθεια της να πετύχει τους δικούς της στόχους έναντι 

των άλλων ομάδων(Schein,1965). 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκρούσεις αφορούν θέματα σημαντικά για 

όλους τους εμπλεκομένους. Επομένως όλοι ενδιαφέρονται για την επίλυση τους. Έτσι, 

γίνονται οι αιτίες για να προταθούν νέες ιδέες οι οποίες οδηγούν στις καινοτομίες. Οι 

ιδέες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τις αλλαγές σε ένα οργανισμό που τις έχει ανάγκη 

(Mullins,2002). Τέλος βοηθούν τα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν ικανότητες 

επικοινωνίας και κατανόησης. Έτσι δημιουργείται ένα υγιή εργασιακό περιβάλλον και 

αποφεύγονται νέες συγκρούσεις στο μέλλον. Ο σωστός χειρισμός των συγκρούσεων από 

τα μέλη ενός οργανισμού αποτελεί δείγμα ωριμότητας. Μετά από μια επιτυχή 

αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης όλοι νιώθουν καλύτερα και πιο δυνατοί(Torrington et 

al.,2002). 

 

3.3Αρνητικές συνέπειες 

 Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα μιας σύγκρουσης δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε τις αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία των ομάδων και του 

οργανισμού(Schein,1965). 
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 Οι συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων συχνά 

προκαλούν αίσθημα εχθρότητας μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αποκατάστασης των 

σχέσεων των εμπλεκομένων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στη δημιουργία άγχους και 

αβεβαιότητας με αποτέλεσμα να νιώθουν απόρριψη και έλλειψη εμπιστοσύνης από τους 

συναδέλφους τους. Τα άτομα που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση θεωρούν ότι το 

φταίξιμο είναι δικό τους και κάτι δεν κάνουν σωστά. Με αυτό το συναίσθημα της 

δυσφορίας να τους κυριαρχεί ο χώρος εργασίας τους μετατρέπεται σε 

απειλή(Mullins,2002). 

 Επίσης κάθε ομάδα που βρίσκεται σε σύγκρουση δυσκολεύεται να αντιληφθεί τα 

θετικά χαρακτηριστικά που πιθανόν να διαθέτει η αντίπαλη ομάδα. Έτσι δημιουργούνται 

αρνητικά στερεότυπα με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία και 

στον συντονισμό τους. Η κακή επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη σωστή 

πληροφόρηση των εργαζομένων μέσα στον οργανισμό. Με άλλα λόγια δημιουργείται ένα 

αρνητικό κλίμα το οποίο εμποδίζει τη συνεργασία των ατόμων και δυσκολεύει τη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων. Απόρροια όλων αυτών είναι η κάθε ομάδα να εμμένει στις 

απόψεις της, να μην συνεργάζεται και να εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του 

οργανισμού. 

 Στις αρνητικές συνέπειες συμπεριλαμβάνεται και η σπατάλη ενέργειας η οποία 

αποσυντονίζει τον οργανισμό και τον αποδυναμώνει, εμποδίζοντας τους εργαζομένους 

να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους στην εργασία τους(Mullins,2002). Οι 

συγκρούσεις επίσης αποσπούν την προσοχή των ατόμων από σημαντικά ζητήματα 

καθυστερώντας την εκτέλεση των καθηκόντων και των διαδικασιών του οργανισμού. 

 Τέλος εάν η σύγκρουση δεν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο 

δημιουργείται αρνητικό κλίμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη μελλοντική εμφάνιση 

νέων και εντονότερων συγκρούσεων. 

 Όλες οι αρνητικές συνέπειες που προαναφέρθηκαν επιφέρουν τη βασικότερη 

συνέπεια της μη αποτελεσματικής διαχείρισης του φαινομένου των συγκρούσεων που 

είναι αναπόφευκτα η μακροχρόνια μειωμένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

τόσο των εργαζομένων όσο και του οργανισμού(Mullins,2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

 Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι η συστηματική διαδικασία που σκοπεύει 

στην εύρεση αμοιβαίων ικανοποιητικών λύσεων για τα συγκρουόμενα μέρη. Οι λύσεις 

αυτές βοηθούν τα άτομα ή τον οργανισμό να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να 

επιτυγχάνουν τους στόχους τους(Rahim,2001). Το ζητούμενο για έναν υγιή οργανισμό 

είναι οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται με σωστή διαχείριση αμέσως μόλις 

εμφανίζονται και όχι να επιλύονται αφού πρώτα εκδηλωθούν. 

 Μελέτη της εταιρίας CPP GLOBAL, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008 σε 

εννέα χώρες και ανέλυσε τη στάση των εργαζομένων σχετικά με τις συγκρούσεις 

απέδειξε ότι το 20% του εργασιακού χρόνου των εργαζομένων δαπανάται για τη 

διαχείριση συγκρούσεων. Οι εργαζόμενοι στις Η.Π.Α. δαπανούν 2,8 ώρες την εβδομάδα 

να ασχολούνται με συγκρούσεις ,που αντιστοιχεί περίπου με 359 δισεκατομμύρια 

δολάρια σε αμειβόμενες ώρες(CPP GLOBAL).  Βέβαια δεν υπάρχει ένας και μοναδικός 

τρόπος διαχείρισης μιας σύγκρουσης, δηλαδή δεν υπάρχει κατάλληλη ή ακατάλληλη 

στρατηγική για την αντιμετώπιση της. Συνεπώς, είναι ευθύνη του ατόμου ή της ομάδας 

να επιλέξει τις καταλληλότερες στρατηγικές ανάλογα με το περιεχόμενο του 

προβλήματος και τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο φαίνεται υψίστης σημασίας(Rahim,2002).Είναι 

σημαντικό τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού να έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο με βάση 

το οποίο θα λειτουργούν όταν προκύπτουν διαφορές διαμάχες εξοικονομώντας έτσι 

πολύτιμο χρόνο. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι ευέλικτο έτσι ώστε να μπορεί να 

τροποποιηθεί κάθε φορά που νέοι παράγοντες θα κάνουν την εμφάνιση τους. 

 Σε κάθε προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υποψιν 

πως οι συγκρούσεις δημιουργούνται από ανθρώπινα χαρακτηριστικά και σχέσεις. 

Επομένως είναι πολύ βασικό να εξεταστούν οι ανθρώπινοι παράμετροι, τα συναισθήματα 

και οι προσδοκίες των εργαζομένων σε σχέση με τους στόχους και τις ανάγκες της 

ομάδας(Rahim,1983). 
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 Προκειμένου να βρεθεί μια λύση πρέπει να καταστεί απόλυτα κατανοητό το 

πρόβλημα από όλους τους εμπλεκόμενους. Ο σωστός και σαφής ορισμός του 

προβλήματος αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίλυση της σύγκρουσης.  

 Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν θετικές σχέσεις μεταξύ τους έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να επικοινωνούν σωστά αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων προβλημάτων. 

Επίσης όταν υπάρχει σωστή επικοινωνία οι ομάδες μπορούν να βοηθήσουν στο 

σχεδιασμό και στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος και έτσι θα νιώθουν ότι έχουν 

ενεργό ρόλο στις διαδικασίες του οργανισμού. 

 Για να μπορέσουν να επιλύσουν μια σύγκρουση με επιτυχία θα πρέπει να 

εστιάσουν στη λύση του προβλήματος και να μην επιμένουν στις αρχικές τους θέσεις. 

Έτσι οι ομάδες έρχονται πιο κοντά μέσω της συζήτησης και αναπτύσσουν διάθεση για 

συνεργασία ανακαλύπτοντας κοινά χαρακτηριστικά τους. 

 Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το θετικό κλίμα οι εργαζόμενοι χρειάζονται 

τον απαραίτητο χρόνο, έτσι ώστε να μην νιώθουν ότι λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης. 

Από την άλλη μεριά τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να σκέπτονται για το τι είναι πιθανό 

να πάει στραβά σε μια διαπραγμάτευση και να είναι έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Οι 

διαπραγματεύσεις είναι δυναμικές μορφές συζήτησης οπότε είναι σχεδόν σίγουρο πως 

δεν θα πάνε όλα σύμφωνα με το πλάνο. 

 Τέλος, είναι πολύ σημαντικό τα προβλήματα να λύνονται με τέτοιο τρόπο που να 

μην προσβάλλει τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και να μην δημιουργεί άλλα καινούρια. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία είναι από την αρχή καταδικασμένη σε αποτυχία 

(Polychroniou,2005). 

 

4.2 Στρατηγικές αντιμετώπισης της σύγκρουσης  

 Κάθε σύγκρουση είναι διαφορετική ανάλογα με τα δεδομένα που την απαρτίζουν 

και συνεπώς διαφέρει και η στρατηγική αντιμετώπισης της κάθε μιας. 

Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στρατηγικών αντιμετώπισης των 
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συγκρούσεων στις οποίες ανήκουν όλες οι επιμέρους: 

• Η στρατηγική Win-Lose:η πλευρά που νιώθει χαμένη από τη σύγκρουση ελπίζει 

σε μια μελλοντική νίκη. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση του ανταγωνισμού 

,περιορισμένη συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων, κακή 

επικοινωνία και αρνητικά συναισθήματα που συνήθως οδηγούν σε νέα 

σύγκρουση. 

• Η στρατηγική Win-Win:Στην περίπτωση αυτή και τα δυο μέρη νιώθουν ότι 

ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα τους με αποτέλεσμα να αυξάνουν την εμπιστοσύνη 

και τη συνεργασία μεταξύ τους. Επίσης βελτιώνεται η επικοινωνία και δείχνουν 

υψηλή πρόθεση να εκπληρώσουν τη συμφωνία τους. 

• Η στρατηγική Lose-Lose:Στην περίπτωση αυτή και οι δυο πλευρές διακατέχονται 

από ένα αίσθημα ήττας γιατί νιώθουν ότι έχασαν πολύ περισσότερα από ότι 

κέρδισαν. Αν η αιτία της σύγκρουσης δεν εξαλειφθεί με τη λύση που προτάθηκε 

το πρόβλημα θα επανέλθει αργά ή γρήγορα και θα απαιτούνται σκληρότερες 

διαπραγματεύσεις(Filley,1975;Thomas1976). 

 Με βάση τις βασικές στρατηγικές ο Filley (1975) διατύπωσε τις επιμέρους 

μεθόδους για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων: 

 Η μέθοδος My Way.Η συγκεκριμένη μέθοδος προωθεί τον εξαναγκασμό. Η μια 

πλευρά χρησιμοποιεί την εξουσία της εναντίον της άλλης, έτσι ώστε να την εξαναγκάσει 

να συμφωνήσει μαζί της. Αυτή η μέθοδος ανήκει στην κατηγορία Win-Lose σημαίνει ότι 

θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα χωρίς όμως αυτή να είναι η καλύτερη. Η μέθοδος αυτή 

βολεύει μόνο σε καταστάσεις ανάγκης όπου ο ηγέτης πρέπει να πάρει άμεσα μια 

απόφαση(Filley,1975;Τριαντάρη,2018). 

 Η μέθοδος Your Way.Στη μέθοδο αυτή η μια πλευρά υποχωρεί, σταματά να 

διεκδικεί τα συμφέροντα της και αποδέχεται τις επιθυμίες της άλλης πλευράς. 

Ενδείκνυται όταν οι σχέσεις των δυο πλευρών πρέπει να συνεχιστούν και η μια πλευρά 

ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεται αρκετά για την επίτευξη των συμφερόντων της ή  οι 

αναγκαίοι πόροι που έχει στη διάθεση της δεν επαρκούν. Η αντίπαλη πλευρά 

εκμεταλλευομένη την υποχωρητικότητα μπορεί να προβεί σε υπερβολικές απαιτήσεις με 
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αποτέλεσμα νέες συγκρούσεις(Filley,1975;Τριαντάρη,2018). 

 Η μέθοδος Half Way.Η μέθοδος αυτή στοχεύει στο συμβιβασμό των δυο 

πλευρών ώστε να μην υπάρχει ούτε χαμένος ούτε κερδισμένος στο τέλος της 

σύγκρουσης. Οι δυο πλευρές πρέπει να συναντηθούν κάπου στη μέση και να 

υποχωρήσουν και οι δυο μερικώς από τις αξιώσεις τους. Το μειονέκτημα αυτής της 

μεθόδου είναι ότι δεν θεωρείται μια λύση της στρατηγικής Win-Win αλλά μια πρόταση 

της Lose-Lose. Και οι δυο πλευρές νιώθουν ότι έδωσαν πολλά ή ότι πήραν λίγα 

αδιαφορώντας για την έκβαση του αποτελέσματος(Filley,1975;Τριαντάρη,2018). 

 Η μέθοδος Our Way.Είναι από τις πιο πετυχημένες μεθόδους. Προσφέρει 

μακροχρόνιες λύσεις στα προβλήματα και ανήκει στη στρατηγική Win-Win. Το 

μειονέκτημα της είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Θεωρητικά η 

συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδανική αλλά σε πραγματικές συνθήκες πολλές φορές δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί εξαιτίας της πίεσης χρόνου, αλλά και λόγο μη εμβάθυνσης των 

πραγματικών αιτιών που προκάλεσαν τη σύγκρουση(Filley,1975; Τριαντάρη,2018). 

 

4.3 Μέθοδοι διαχείρισης των συγκρούσεων 

 Τα άτομα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις που κάνουν την 

εμφάνιση τους στον εργασιακό χώρο εφαρμόζουν διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς. Οι 

Blake και Mouton (1964) πρότειναν πέντε τρόπους διοίκησης των συγκρούσεων όπου ο 

καθένας αντιστοιχεί σε διαφορετικές συνθήκες(Blake& Mouton,1964;Τριαντάρη,2018). 

• Αποφυγή. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν τα συγκρουόμενα μέρη δεν 

ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των αντιπάλων ούτε για τα συμφέροντα της 

οργάνωσης. Είναι η τάση ορισμένων ατόμων να αποσύρονται ή να παραμένουν 

ουδέτεροι σε καταστάσεις συγκρούσεων. Η αποφυγή είναι χρήσιμη τακτική, όταν 

το πρόβλημα που προκύπτει δεν είναι τόσο σημαντικό και υπάρχουν 

σημαντικότερα που πρέπει να διευθετηθούν. Επίσης, η αποφυγή είναι χρήσιμη 

όταν οι πιθανότητες να ολοκληρωθούν οι στόχοι της ομάδας είναι ελάχιστοι. 

Είναι προτιμότερη από άλλες τακτικές, όταν κάποιος επιθυμεί να κερδίσει χρόνο 
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και να μειώσει τις εντάσεις(Τριαντάρη,2018). 

• Εξομάλυνση. Τα άτομα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή δείχνουν ενδιαφέρον 

για τα συμφέροντα της αντίπαλης ομάδας και στοχεύουν στην ειρηνική 

συνύπαρξη μέσα στον οργανισμό. Ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διατήρηση 

ομαλών σχέσεων και καλού εργασιακού κλίματος παρά για την επίτευξη των 

συμφερόντων τους. Ο τρόπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το πρόβλημα 

δεν είναι τόσο σημαντικό για την πρώτη ομάδα και επομένως δεν πρόκειται να 

υποστεί σημαντική ζημιά αλλά η αντίπαλη ομάδα έχει πολλά να κερδίσει. Η 

μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική όταν η σύγκρουση οφείλεται κυρίως σε 

προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων και συναισθηματικές εκρήξεις, τα οποία 

δεν μπορούν αντιμετωπιστούν σε κλίμα λογικής και συναίνεσης. 

• Συμβιβασμός. Με τη μέθοδο του συμβιβασμού τα ενδιαφερόμενα μέρη 

προσπαθούν να μοιράσουν τη διαφορά έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν 

σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην επίλυση του 

προβλήματος. Χρησιμοποιείται όταν οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι το ίδιο 

ισχυροί και δίνεται μια προσωρινή λύση. Αναγκαστικά έρχονται σε συμβιβασμό. 

Πολλές φορές κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν παίρνει αυτό που θέλει και 

οι προηγούμενες σχέσεις είναι δύσκολο να επανέλθουν. 

• Εξουσιαστικός. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται όταν η μια πλευρά προσπαθεί να 

επιβάλει τα συμφέροντα της σε βάρος της άλλης, αδιαφορώντας για το γενικό 

συμφέρον. Στόχος δεν είναι να συνεργαστούν οι δυο πλευρές αλλά να κερδίσει η 

μια εις βάρος της άλλης. Δεν υπάρχει διάλογος και επικοινωνία μεταξύ των 

αντικρουόμενων πλευρών αντίθετα ο ισχυρός επιβάλει τον τρόπο επίλυσης της 

σύγκρουσης. Χαρακτηρίζεται ως αυταρχικός τρόπος και χρησιμοποιείται 

συνήθως σε επείγουσες καταστάσεις, όταν πρέπει να ληφθούν άμεσες και 

γρήγορες αποφάσεις και δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις και ανταλλαγή 

απόψεων. Στην πράξη εφαρμόζεται συνήθως όταν είναι ανάγκη να ληφθούν 

δυσάρεστες αποφάσεις όπως περικοπές μισθών, απολύσεις κ.α. 

•  Επίλυση των προβλημάτων. Η επιλογή αυτού του τρόπου επίλυσης των 

συγκρούσεων γίνεται όταν οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί και για τα δυο μέρη. 

Εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι δράσης και λαμβάνονται υπόψη οι ενδοιασμοί 
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και οι επιφυλάξεις των εμπλεκομένων. Επίσης επιλέγεται όταν είναι απαραίτητη 

η ενθάρρυνση των εργαζομένων στη συμμετοχή και η συγκατάθεση τους στη 

λήψη αποφάσεων με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων( Τριαντάρη,2018). 

 Τέλος βασική προϋπόθεση είναι η διάθεση όλων για ειλικρινή αναγνώριση των 

αιτιών που υποβόσκουν, η σωστή ενημέρωση τους και η έρευνα και επιλογή των 

εναλλακτικών λύσεων που θεωρούνται ικανοποιητικές από όλους. Έτσι απομακρύνονται 

τυχόν εμπόδια και εξασφαλίζεται η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση των 

εργαζομένων και η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού(Blake&Mouton,1964). 

 Συνεπώς ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα επιλέγει να αντιμετωπίσει 

μια σύγκρουση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση της άλλης πλευράς, 

δηλαδή ποιο άτομο ή ομάδα έχει απέναντι του. Άρα κάθε ένας από τους παραπάνω πέντε 

τρόπους διοίκησης των συγκρούσεων μπορεί να είναι σωστός ή λάθος σε διαφορετικές 

καταστάσεις και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  

5.1Νομοθετικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης 

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η διαμεσολάβηση είναι 

μια διαδικασία τόσο παλιά η οποία έλκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα(Τριαντάρη,2016). 

Στη σύγχρονη εποχή η ευρεία διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης ξεκίνησε από τις 

Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1970 σταδιακά πέρασε στη Μ. Βρετανία τη δεκαετία του 1980 

και 1990 και από εκεί εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλά κράτη υιοθέτησαν 

το θεσμό της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους και νομοθέτησαν 

σχετικά με αυτόν. Ορισμένα κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα αγνόησαν την 

ύπαρξη του θεσμού της διαμεσολάβησης  με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυνομίας 

γύρω από το θεσμό εντός της Ε.Ε.   

 Κατόπιν διάφορων συστάσεων και οδηγιών που εκδόθηκαν από το ευρωπαϊκό 

συμβούλιο η επιτροπή των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 21.5.2008 

ψήφισε την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η Οδηγία αυτή 

αποσκοπούσε στο να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για την 

διαμεσολάβηση  σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Παράλληλα όμως έπρεπε να 

κάμψει διάφορες αντιρρήσεις που εκφράστηκαν. Έτσι η Οδηγία ήταν μεν δεσμευτική για 

τα κράτη-μέλη , αλλά δεν επέβαλε συγκεκριμένη προσέγγιση της διαμεσολάβησης. Η 

διαμεσολάβηση θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με την ψήφιση του νόμου 3898/2010(ΦΕΚ 

Ά 211/16.12.2010), ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/52/ΕΚ της Ε.Ε. περί 

Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.1 Ο Έλληνας νομοθέτης 

αιτιολόγησε την εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης επικαλούμενος αφενός τα                                      

1.ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L136/3 

24.5.2008  
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πλεονεκτήματα του θεσμού και αφετέρου την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος 

της καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης. Έκτοτε μετά την δημοσίευση του 

σχετικού νόμου έχουν δημοσιευθεί και ορισμένοι νόμοι με την μορφή υπουργικών 

αποφάσεων, απαραίτητοι για την πρακτική εφαρμογή του θεσμού. 

 Τέλος για την επίλυση διάφορων ζητημάτων που ανέκυψαν από την εφαρμογή 

του νόμου 3898/2010 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4254/2014(ΦΕΚ. 

Ά 85/7.4.2014) ο οποίος τροποποιεί το νόμο 3898/2010 σύμφωνα με τον οποίο 

διαμεσολαβητές μπορούσαν να γίνουν μόνο πτυχιούχοι νομικής.   

 Με το νόμο 4254/2014 το ρόλο του διαμεσολαβητή μπορεί να αναλάβει 

οποιοσδήποτε είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι. αρκεί να καταρτιστεί κατάλληλα και να λάβει 

πιστοποίηση ιδιότητας διαμεσολαβητή από το υπουργείο. 

 

5.2 Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων 

 Η διαμεσολάβηση ορίζεται ως μια διαρθρωμένη διαδικασία επίλυσης των 

διαφορών που διεξάγεται με εμπιστευτικότητα, και στην οποία ένας ουδέτερος τρίτος 

βοηθά τα μέρη της διαφοράς να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση, να βελτιώσουν 

την επικοινωνία τους και να καταλήξουν εκουσίως στη διευθέτηση του 

προβλήματος(Θεοχάρης,2015). Η διαμεσολάβηση είναι εξώδικη διαδικασία ακόμα και 

στην περίπτωση που εξάγεται μετά από εκκρεμοδικία. 

 Βασικό στοιχείο της διαμεσολάβησης είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της. Η 

διαμεσολάβηση στηρίζεται στην εκούσια συμμετοχή και αυτονομία των μερών τα οποία 

διαμορφώνουν με ελεύθερη βούληση τους όρους της συμφωνίας και συναινούν στην 

επίτευξη του αποτελέσματος. Το στοιχείο αυτό είναι που τη διαφοροποιεί από την 

επίλυση της διαφοράς μέσω της δικαστικής οδού. Στην περίπτωση της επίλυσης μιας 

διαφοράς μέσω της δικαστικής διαδικασίας σκοπός είναι η εύρεση της αλήθειας και η 

τήρηση του νόμου, ενώ η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών 

των μερών και στην εξεύρεση της βέλτιστης για αυτά λύσης(Cohen,2009). Βέβαια μετά 

την εκούσια συμφωνία των μερών να συμμετέχουν στη διαδικασία, τα μέρη οφείλουν να 
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ενεργούν καλόπιστα και να συνεργάζονται ενεργά και εποικοδομητικά για την εξεύρεση 

λύσης (Cohen,2009). 

 Κύριο χαρακτηριστικό της διαμεσολάβησης είναι ο διορισμός ενός τρίτου 

προσώπου, το οποίο είναι ουδέτερο, αμερόληπτο και αντικειμενικό. Ο ουδέτερος τρίτος 

απαγορεύεται να επηρεάσει τα μέρη ή να δώσει λύσεις, ούτε να εκδώσει κάποια 

απόφαση για τη διαφορά. Αντίθετα χρησιμοποιώντας διάφορες διαπραγματευτικές 

τακτικές προσπαθεί να φέρει τα μέρη σε επαφή τα συμβουλεύει και τα ενθαρρύνει να 

συναισθανθούν ο ένας τον άλλον και βοηθά στο να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος 

μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία να 

ικανοποιεί και τις δυο πλευρές.  

 Συνεπώς δεν διαθέτει καμία εξουσία λήψης απόφασης χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί τη διαμεσολάβηση και από τη διαιτησία ,όπου η απόφαση του διαιτητή 

είναι δεσμευτική για τα εμπλεκόμενα μέρη(Τριαντάρη,2018). Ο διαμεσολαβητής οφείλει 

να είναι ουδέτερος κατά τη διάρκεια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας προκειμένου να 

διασφαλίζεται το κύρος της. Επομένως δεν μπορεί να διατηρεί σχέσεις με τα 

εμπλεκόμενα μέρη κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και οφείλει να γνωστοποιεί 

σε αυτά περιστατικά που μπορεί να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων 

(Benjamin,2001). 

 Σημαντικό για την εξασφάλιση της αμεροληψίας του διαμεσολαβητή είναι να 

μπορεί να χειρίζεται με ισοτιμία τα μέρη και να ενεργεί χωρίς προκατάληψη έναντι του 

ενός από αυτά(Θεοχάρης,2015). Βασικός του στόχος είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των μερών και να τους πείσει ότι είναι και θα παραμείνει αμερόληπτος, ότι θα δώσει ίσο 

χρόνο και ίσες ευκαιρίες έκφρασης σε όλους και να νιώσουν ότι αν επιτευχτεί συμφωνία  

θα είναι αποκλειστικά δικό τους επίτευγμα και ότι αυτός απλά και μόνο διευκολύνει τη 

διαδικασία.  Ο διαμεσολαβητής δεν επιλύει τη σύγκρουση, ούτε έχει το δικαίωμα να 

κρίνει το δίκαιο των όρων της συμφωνίας που πιθανόν να προκύψει αλλά διασφαλίζει 

την ακεραιότητα της διαδικασίας βοηθώντας τα μέρη να καταλήξουν σε μια κοινά 

αποδεκτή λύση. 

 Η διαμεσολάβηση είναι μια απολύτως εμπιστευτική διαδικασία και πρέπει να 
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διεξάγεται με τρόπο κατά τον οποίο να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής εκτός εάν τα 

μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες 

από το ένα μέρος στο άλλο μόνο εάν έχει τηρητή συναίνεση του. Οποιεσδήποτε 

πληροφορίες, παραδοχές προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από κανένα μέρος ενώπιον οπουδήποτε δικαστηρίου, σε περίπτωση 

που η διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία και τα μέρη συνεχίσουν τη δικαστική 

οδό για την επίλυση της διαφοράς. Βέβαια η εμπιστευτικότητα αίρεται μόνο για λόγους 

δημόσιας τάξης ή όταν αυτή συγκρούεται με άλλο αγαθό ή δικαίωμα καθώς και στην 

περίπτωση που οι διάδικοι δώσουν τη συγκατάθεση τους(Θεοχάρης,2015).Επίσης 

κανένας από τους παράγοντες της διαδικασίας δεν δύναται να εξεταστεί ως μάρτυρας 

στο δικαστήριο. 

 Τέλος η διαμεσολάβηση δεν είναι δεσμευτική με την έννοια οποιοδήποτε μέρος 

μπορεί να αποχωρήσει όποτε το επιθυμεί. Σύμφωνα με την αρχή της μη δεσμευτικότητας 

από την οποία διέπεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης τα μέρη είναι ελεύθερα να 

ανταλλάσουν προτάσεις και αντιπροτάσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή χωρίς 

όμως να δεσμεύονται από αυτές έως ότου γίνουν μέρος της τελικής συμφωνίας, η οποία 

θα καταγραφεί στο πρακτικό της διαμεσολάβησης, αν τα μέρη το θελήσουν. Σε αντίθετη 

περίπτωση όλες οι προτάσεις, αντιπροτάσεις ή ιδέες που έχουν διατυπωθεί παραμένουν 

μη δεσμευτικές για τα μέρη(Αντωνέλος και Πλέσσας, 2014). 

 

 

5.3 Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης έναντι των άλλων μέσων επίλυσης 

διαφορών 

 Η διαμεσολάβηση αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης 

των διαφορών δίνοντας τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν ενεργά 

στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς τους, να αποφασίζουν τα ίδια για το αποτέλεσμα 

και για την τελική λύση χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς.  Ένα από τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης έναντι άλλων μέσων επίλυσης διαφορών είναι ότι 

αποτελεί μια σύντομη χρονικά διαδικασία .Τα εμπλεκόμενα μέρη αποφεύγουν την 
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ταλαιπωρία, την αγωνία και τις υπόλοιπες αρνητικές συνέπειες μιας μακράς περιόδου 

εκκρεμοδικίας. Έτσι απεμπλέκονται γρήγορα και άμεσα από το πρόβλημα που τους 

ταλαιπωρεί και μπορούν να προχωρήσουν θέτοντας νέους στόχους με αποτέλεσμα την 

αύξηση της απόδοσης τους καθώς και της αποδοτικότητας του οργανισμού. 

 Είναι μια απλή και ευέλικτη διαδικασία η οποία δεν διέπεται από αυστηρούς 

κανόνες με αποτέλεσμα να δημιουργεί στα αντικρουόμενα μέρη αίσθηση ασφάλειας, 

εμπιστοσύνης και άνεσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το χαμηλό 

συγκριτικά κόστος, το οποίο επιτυγχάνεται από τη μη επιβολή δικαστικών εξόδων 

(παράβολων, παραστάσεων κ.λ.π.) αλλά και από το σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο 

μπορεί να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία μεταξύ των μερών. 

 Από την αρχή η όλη διαδικασία είναι προσανατολισμένη στα συμφέροντα, στις 

ανάγκες και στους στόχους των εμπλεκόμενων μερών με απώτερο σκοπό την εύρεση 

κοινά αποδεκτής λύσης αδιαφορώντας για τα τυπικά και προβλεπόμενα από το νόμο 

δικαιώματα τους. 

 Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι μια απόλυτα μυστική και εμπιστευτική 

διαδικασία, τόσο ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της και τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος 

σε αυτή όσο και ως προς το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας, γεγονός που δίνει στα 

εμπλεκόμενα μέρη την ευχέρεια να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

 Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει το διάλογο και ενθαρρύνει την άμεση 

επικοινωνία μεταξύ των μερών με αποτέλεσμα την βελτίωση ή ακόμη πολλές φορές και 

την αποκατάσταση των σχέσεων τους με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην επίτευξη 

συμφωνίας. Έτσι αποφεύγεται οποιαδήποτε ψυχοφθόρα, σκληρή και μακρόχρονη 

αντιδικία κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη απομακρύνονται και αντιμετωπίζουν ο 

ένας τον άλλο με καχυποψία, εχθρότητα και μίσος. 

 Ο διαμεσολαβητής έχει το περιθώριο να κάνει άτυπες συναντήσεις στοχεύοντας 

στο να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και να εξασφαλίσει την ενεργητική συμμετοχή 

των μερών έτσι ώστε τα αντικρουόμενα μέρη να φτάσουν μόνα τους σε αποδεκτά 

ικανοποιητικές λύσεις. 
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 Συνεπώς τα μέρη νιώθουν αμοιβαία ωφελημένα καθώς ποτέ στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης δεν υπάρχουν απόλυτοι νικητές και ηττημένοι, διότι η τελική συμφωνία 

είναι με βάση τις ανάγκες, τα συμφέροντα και τις επιθυμίες όλων. Τα μέρη 

αντιλαμβάνονται ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι αποκλειστικά δική τους απόφαση 

και το τελικό αποτέλεσμα της διευθέτησης δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης. Με τον 

τρόπο αυτό μεγαλώνει ο βαθμός της δέσμευσης των μερών από τη συμφωνία και 

αυξάνονται οι πιθανότητες για εκούσια εκτέλεση της(Θεοχάρης,2015). 

 Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας εφόσον τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν από αυτή όποτε το 

επιθυμούν χωρίς να δεσμεύονται ούτε να παραμείνουν ούτε να καταλήξουν σε κάποια 

συμφωνία. 

 Τέλος ακόμη και στην περίπτωση που η διαμεσολάβηση δεν έχει επιτυχή έκβαση, 

μειώνεται ο χρόνος της αντιδικίας, διότι κατά τη διάρκεια της διαμεσολαβητικής 

διαδικασίας τα μέρη προσδιορίζουν και επικεντρώνονται στα καίρια σημεία της 

διαφωνίας τους(Θεοχάρης,2015). 

 

 

5.4 Εμπόδια στην εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης 

 Η εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης ως μέσο επίλυσης των διαφορών 

κυρίως στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα θα πρέπει να ξεπεράσει συγκεκριμένα 

νομικά προσκόμματα, τα οποία σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του δημοσίου δικαίου 

και τις θεμελιώδεις διαφορές του με το ιδιωτικό δίκαιο αλλά και εμπόδια που σχετίζονται 

με την διοικητική κουλτούρα, τα οποία στην πράξη περιορίζουν την εφαρμογή της 

διαδικασίας. 

 Σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο ο θεσμός της διαμεσολάβησης αντλεί τη 

νομιμότητα του από τις αρχές της ατομικής συναίνεσης και της ισότητας των 

μερών(Κάρκαλης,2015).  Τα μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία εκούσια και με τη 

βούληση τους καταλήγουν σε συμφωνία. Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο 
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κεφάλαιο στόχος της διαμεσολάβησης είναι η εύρεση λύσεων προσανατολισμένων στα 

συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών και όχι η εύρεση της αλήθειας και τα δικαιώματα 

του καθενός ξεχωριστά.   

 Αντίθετα στο δημόσιο δίκαιο η σχέση της διοίκησης με τον ιδιώτη αποτελεί μια 

εξουσιαστική και άνιση σχέση, όπου η δημόσια διοίκηση ασκεί εξουσία και επιβάλλει 

μονομερώς τις αποφάσεις της. Μάλιστα στην ελληνική πραγματικότητα ο νομοθέτης έχει 

αποδώσει στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα που εξομοιώνονται με αυτό διάφορα 

ουσιαστικά, διαδικαστικά και δικονομικά προνόμια τα οποία στη δίκη καθιστούν 

ευνοϊκότερη τη θέση του έναντι του ιδιώτη αντιδίκου του(Κουφογιαννίδης,2013). 

Συνεπώς η διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού για να μπορεί να συμμετέχει σε μια 

φιλική –διαπραγματευτική διαδικασία όπως είναι η διαμεσολάβηση θα πρέπει να 

απεκδυθεί των προνομίων της δημόσιας εξουσίας.   

 Περαιτέρω, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης οι δημόσιοι φορείς δεν μπορούν 

να δράσουν με την ίδια αυτονομία όπου έχουν οι ιδιώτες διότι είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόσουν ειδικούς κανόνες και αρχές, οι οποίες υπάγονται στην αρχή της 

νομιμότητας. Με άλλα λόγια οι εκπρόσωποι ενός δημόσιου οργανισμού ενδιαφέρονται 

πρωτίστως για τη διασφάλιση της νομιμότητας και δευτερευόντως για την επίλυση της 

διαφοράς. 

 Είναι αλήθεια ότι η πρακτική εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης , τόσο 

στους ιδιώτες όσο και στους δημόσιους λειτουργούς, εξαιτίας του εθελοντικού της 

χαρακτήρα, εξαρτάται από το κατά πόσο τα εμπλεκόμενα μέρη επιθυμούν να 

διαπραγματευτούν ουσιαστικά και να καταλήξουν σε μια κοινώς αποδεκτή λύση. 

 Η Ελλάδα ανήκει παραδοσιακά στις χώρες όπου η νομική κουλτούρα, παιδεία και 

παράδοση τους αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την δικαιοδοτική επίλυση μιας διαφοράς 

εκτός δικαστηρίου. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στη συμπεριφορά των πολιτών οι οποίοι 

άγουν σε δικαιοδοτική κρίση ασήμαντες υποθέσεις κυρίως όμως στη διοικητική 

πρακτική και δράση η οποία χαρακτηρίζεται από τυπολατρία, υπέρμετρη εκνομίκευση 

και δικαστικοποίηση (Χρυσόγονος,2006). 

 Οι εκπρόσωποι των δημοσίων οργανισμών υιοθετούν παραδοσιακά μια 
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ευθυνοφοβική στάση απέναντι στην εναλλακτική επίλυση των διοικητικών διαφορών 

καθώς προκειμένου να μην κατηγορηθούν για καταστρατήγηση του δημοσίου 

συμφέροντος δεν αξιοποιούν τη δυνατότητα που ενδεχομένως τους δίνει ο 

νόμος(Δελλής,2013). Υπό το φόβο άσκησης σε βάρος τους ποινικής ή πειθαρχικής 

δίωξης ή επιβολής δημοσιονομικών κυρώσεων, επιλέγουν να αφήσουν την επίλυση της 

υπόθεσης στα ασφαλή χέρια του δικαστή(Κάρκαλης,2015). Συνεπώς εξαιτίας του φόβου 

της ανάληψης ευθυνών και λήψης αποφάσεων μειώνεται η επιθυμία της συμμετοχής σε 

μια διαπραγματευτική διαδικασία που στοχεύει στην εκούσια και κοινά αποδεκτή εύρεση 

λύσης. 

 Επομένως για να παραμεριστούν τα εμπόδια και να πετύχει ο θεσμός της 

διαμεσολάβησης θα πρέπει πρώτα να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική φιλικής 

επίλυσης των διαφορών και να υιοθετηθεί αλλαγή της διοικητικής κουλτούρας προς την 

κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη μια συστηματική προετοιμασία και 

εκπαίδευση τόσο της διοίκησης όσο και των υπαλλήλων προκειμένου να αποτελεί μια 

αποδεκτή μέθοδο επίλυσης των διαφορών και να μπορούν να ανταποκριθούν θετικά στο 

ρόλο τους στη διαπραγματευτική διαδικασία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Ερευνητικό μέρος 

6.1 Σκοπός της έρευνας 

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να  διερευνήσει τις συχνότερες αιτίες που 

προκαλούν διάφορες συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές  του 

οργανισμού κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ελασσόνας. Επίσης έγινε μια προσπάθεια 

να διερευνηθεί πως βιώνουν τις συγκρούσεις οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τι προσδοκούν από 

την εργασία τους και πως επιλέγουν να επιλύουν τα ζητήματα που τους αφορούν. Τέλος 

διερευνώνται οι στρατηγικές που επιλέγονται για την επίλυση των συγκρούσεων αλλά 

και ο βαθμός της εφαρμογής του θεσμού της διαμεσολάβησης, ο οποίος αποτελεί έναν 

εναλλακτικό και ειρηνικό τρόπο διευθέτησης των διαφορών. 
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6.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν έχουν ως εξής: 

• το είδος των σχέσεων που επικρατούν στον οργανισμό μεταξύ των συναδέλφων  

• Συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων  

• Αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις  

• Παράγοντες όπως φύλο, θέση, μορφωτικό επίπεδο, φύση εργασίας επηρεάζουν η 

όχι την ύπαρξη συγκρούσεων 

• Συνέπειες από την ύπαρξη συγκρούσεων  

• Κατά πόσο η μέθοδος της διαμεσολάβησης χρησιμοποιείτε ως τρόπος επίλυσης 

τν συγκρούσεων  

 

6.3 Το δείγμα της έρευνας 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 63 άτομα τα οποία εργάζονται στις 

κοινωνικές δομές του Δήμου Ελασσόνας.(Βοήθεια στο σπίτι, Κ.Α.Π.Η. Κέντρο 

Κοινότητας, Παιδικοί σταθμοί) Συνολικά διανεμήθηκαν 65 ερωτηματολόγια εκ των 

οποίων απαντήθηκαν τα 63. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα είχαν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα και διανεμήθηκαν και συλλέχτηκαν από 15 Νοεμβρίου  2019 έως 10 

Ιανουαρίου 2020.  

 

 

6.4 Μέθοδος έρευνας 

 Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της έρευνας ήταν ένα 

ανώνυμο δομημένο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος  

ζητήθηκαν δημογραφικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική 

ιδιότητα των συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος περιείχε ερωτήσεις που διερευνούν τις 

αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις, το πώς βιώνουν οι εργαζόμενοι τις συγκρούσεις, τι 

προσδοκούν από την εργασία τους και πόσο ικανοποιημένοι είναι από αυτή. Στο τρίτο 



 

39 

μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις που διερευνούν τον τρόπο που επιλέγουν για την 

διαχείριση των συγκρούσεων. 

 Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση του εμπειρικού υλικού της έρευνας έγινε με τη 

χρήση του λογισμικού πακέτου “SPSS (StatisticalPackage for the Social Science) 20.0 

for Windows, με τις μεθόδους της Περιγραφικής (Descriptive) και της Επαγωγικής 

(Inferential) Στατιστικής. Ειδικότερα η Περιγραφική ανάλυση περιλάμβανε την 

κατανομή συχνοτήτων των μεταβλητών (απόλυτη και σχετική % συχνότητα) καθώς και 

εκτιμήσεις των παραμέτρων θέσης και διασποράς των ποσοτικών μεταβλητών (μέση 

τιμή, σταθερή απόκλιση, μέγιστη και ελάχιστη τιμή). Η Επαγωγική ανάλυση για τη 

διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων περιλάμβανε τον έλεγχο MANOVA και Correlation 

για ανεξάρτητα δείγματα, καθώς και τον συντελεστή συσχέτισης Pearson (r). Έγινε και 

συσχέτιση με των δύο υποκλιμάκων όπου διερευνά το Ερωτηματολόγιο για τις 

συγκρούσεις α) διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε συγκρούσεις, β) μέθοδοι 

επίλυσης των συγκρούσεων. Τιμές p <0,05 ορίστηκαν ότι εκφράζουν το επίπεδο 

αποδεκτής στατιστικής σημαντικότητας. 

 Αρχικά έγινε ανάλυση των δεδομένων για την αξιοπιστία των Ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου που δόθηκε. Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της 

ανάλυσης. Εξετάζουμε την αξιοπιστία μίας κλίμακας που περιέχει δύο ή περισσότερα 

θέματα-ερωτήσεις. Όσο μεγαλύτερη συνοχή έχουν τα θέματα της κλίμακας, τόσο πιο 

αξιόπιστο θεωρείται το τεστ. Η ανάλυση αξιοπιστίας εξετάζει πόσο σταθερές θα 

παρέμειναν οι απαντήσεις των ατόμων στην ίδια κλίμακα εάν μεταξύ 

επαναλαμβανόμενων απαντήσεων δε μεσολαβούσε κανένας παράγοντας που να 

επηρεάζει τον τρόπο που ανταποκρίνονται τα άτομα στις ερωτήσεις.  

 Η τιμή α του Cronbach ποικίλλει από το 1 έως το -1. Αν και δεν υπάρχει 

απόλυτος αριθμός για όλες τις περιπτώσεις, που να δηλώνει το ακριβές όριο που 

καθορίζει αν μια κλίμακα είναι αξιόπιστη ή όχι, γενικά θεωρούνται αποδεκτές κλίμακες 

με α μεγαλύτερο του 0,5. 
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6.5 Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

   

 

Πίνακας 1. Ανάλυση Αξιοπιστίας  

Κλίμακες Cronbach’s Alpha 

Διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε 

συγκρούσεις  

0.734 

Μέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων 0.057 

 

 Με βάση τις παραπάνω τιμές έχουν αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας η διερεύνηση 

των αιτιών που οδηγούν σε συγκρούσεις ενώ οι μέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων όχι. 

Υπάρχει στην κάθε υποκλίμακα έστω και μία ερώτηση όπου μπορεί να αλλάξει το βαθμό 

της αξιοπιστίας είτε να τον μειώσει όπου αυτό γίνεται στα περισσότερα ερωτήματα αλλά 

υπάρχει και ένα ερώτημα όπου αν αφαιρεθεί αυξάνει τον βαθμό της αξιοπιστίας της 

υποκλίμακας. Οι αναλύσεις θα γίνουν κανονικά για όλες τις ομάδες ερωτήσεων. 

 

Περιγραφική Ανάλυση 

 Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ατόμων 

όπου εργάζονται στις κοινωνικές δομές του οργανισμού ως προς τα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 

Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων όπου εργάζονται στις κοινωνικές 

δομές του οργανισμού 
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Χαρακτηριστικά Ν % 

ΦΥΛΟ 

ΑΝΔΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

9 

54 

 

14.3 

85.7 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΩΣ 25 

26-35 

36-45 

46-55 

>55 

 

2 

14 

28 

15 

4 

 

3,2 

22,2 

44,4 

23,8 

6,3 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 

ΤΕΙ 

ΑΕΙ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

1 

3 

7 

24 

12 

12 

3 

1 

 

1,6 

4,8 

11,1 

38,1 

19,0 

19,0 

4,8 

1,6 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

ΤΕΦΑΑ 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 

8 

3 

3 

7 

3 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

1 

6 

1 

4 

16 

 

12,7 

4,8 

4,8 

11,1 

4,8 

1,6 

1,6 

6,3 

1,6 

1,6 

4,8 

1,6 

9,5 

1,6 

6,3 

25,4 

EΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1-10 

11-20 

21-30 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 

20 

33 

8 

2 

 

31,7 

52,4 

12,7 

3,2 
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ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

2 

2 

59 

 

3,2 

3,2 

93,7 

 

 Στον Πίνακα 2 αναφέρονται τα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων όπου 

εργάζονται στις κοινωνικές δομές του οργανισμού. Ο αριθμός των ατόμων όπου 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια είναι 63. Από αυτούς, 9 άτομα ήταν άνδρες και 54 

άτομα γυναίκες. Αν γίνει διαχωρισμός με βάση την ηλικία τους, το 3,2% αντιστοιχεί σε 

άτομα μέχρι 25 ετών, 22,2% ανήκουν τα άτομα σε 26-35 εύρος ηλικίας, σε ηλικία μεταξύ 

36-45 ανήκει το 44,4%, μεταξύ 46-55 ανήκει το 23,8% ενώ το 6,3% αντιστοιχεί σε 

άτομα μεγαλύτερα από τα 56 έτη. Η επόμενη κατηγορία όπου αναλύθηκε έχει σχέση με 

το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων όπου δουλεύουν στις κοινωνικές δομές, ένα άτομο 

έχει τελειώσει Δημοτικό ενώ τρία άτομα το Γυμνάσιο. Από το σύνολο των ατόμων, επτά 

άτομα έχουν τελειώσει το Λύκειο, ΙΕΚ-ΕΠΑΛ έχουν τελειώσει 24 άτομα, ενώ τα ΤΕΙ 

και τα ΑΕΙ έχουν αντίστοιχα τον ίδιο αριθμό, 12 άτομα, Μεταπτυχιακό έχουν τα τρία 

άτομα και ένα άτομο έχει Διδακτορικό. Τα άτομα χωρίστηκαν και με βάση την 

ειδικότητα όπου έχουν στις κοινωνικές δομές όπου εργάζονται, νοσηλευτής/τρια, 

κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, οικογενειακή βοηθός, κοινωνιολόγος, ΤΕΦΑΑ, Π.Ε. 

κοινωνικής διοίκησης, βοηθός νοσηλευτή, Γραμματεία-υποστήριξη, λογιστής, 

καθαρίστρια, γενικών καθηκόντων, νηπιαγωγός, βοηθός μαγείρων, μαγείρων, 

βρεφονηπιοκόμων  και τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 12,7, 4,8, 4,8, 11,1, 4,8, 1,6, 

1,6, 6,3, 1,6, 1,6, 4,8, 1,6, 9,5, 1,6, 6,3, 25,4. Τα άτομα ερωτήθηκαν και για τα έτη 

προϋπηρεσίας όπου έχουν στον οργανισμό, 1-10 έτη ήταν το 31,7%, 11-20 έτη ήταν λίγο 

πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δηλαδή το 52,4%, 21-30 έτη προϋπηρεσίας είχαν το 

12,7% και πάνω από 31 έτη αντιστοιχεί σε 3,2%. Τελευταία ερώτηση όσον αφορά τα 

δημογραφικά στοιχεία αφορά την θέση όπου κατείχαν, δύο άτομα από τα 63 άτομα ήταν 

σε διευθυντική θέση, 2 άτομα ήταν προϊστάμενοι και 59 άτομα υπάλληλοι. Στην Εικόνα 

1, γίνεται γραφική αναπαράσταση των παραπάνω αποτελεσμάτων. 

Εικόνα 1. Γραφική αναπαράσταση των δημογραφικών στοιχείων των ατόμων που εργάζονται 

στον οργανισμό κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ελασσόνας. 
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 Με τη βοήθεια του SPSS πραγματοποιήθηκε ανάλυση για την κάθε μία ερώτηση 

της κάθε κλίμακας ξεχωριστά ώστε να βρούμε την μέση τιμή με τις τυπικές αποκλίσεις 

και τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές τους, δηλαδή τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα. 

Όλα τα δεδομένα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα όσο και οι κλίμακες αξιολόγησης 

για τα εργαζόμενα άτομα στον οργανισμό.  

 

Πίνακας 3. Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων των ερωτήσεων των κλιμάκων 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

B7 63 1,00 6,00 3,6508 1,13818 

B8 63 2,00 6,00 4,0000 ,78288 

B9 63 2,00 6,00 4,0159 ,90682 

B10 63 2,00 6,00 4,2381 ,92831 

B11 63 1,00 6,00 3,4921 1,09062 
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B12 63 1,00 6,00 4,1905 ,94795 

B13 63 2,00 6,00 4,0159 ,94172 

B14 63 1,00 6,00 3,9841 ,90682 

B15 63 1,00 6,00 2,5873 1,13073 

B16 63 1,00 6,00 3,3016 1,42144 

B17 63 1,00 6,00 3,9206 1,05190 

B18 63 2,00 6,00 4,0952 ,83694 

B19 63 1,00 6,00 4,3810 1,06904 

B20 63 1,00 6,00 3,2381 1,14602 

B21 63 1,00 6,00 3,6667 ,93326 

B22 63 1,00 6,00 4,0000 1,40276 

B23 63 1,00 6,00 3,6190 1,26272 

B24 63 1,00 6,00 3,1587 1,33448 

B25 63 1,00 6,00 3,4603 1,16155 

B26 63 1,00 6,00 3,8254 1,04016 

B27 63 1,00 6,00 4,7460 1,07716 

C28 63 1,00 2,00 1,2698 ,44744 

C29 63 ,0 5,0 1,365 1,3113 

C30 63 1,00 6,00 3,5714 1,51033 

C31 63 1,00 5,00 2,4921 1,34252 

 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι για την πρώτη κλίμακα όλες 

οι απαντήσεις των ερωτηθέντων βρίσκονται πάνω από τη μέση τιμή των απαντήσεων, 

εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η ερώτηση 15 όπου βρίσκεται κάτω από αυτό και αφορά αν 

πιστεύουν πως θα ήταν πιο αποδοτικοί ή ευχαριστημένοι εάν θα άλλαζαν επάγγελμα. Οι 

ερωτήσεις τις δεύτερης κλίμακας είναι ανάπτυξης οπότε θα σχολιαστούν στον παρακάτω 

πίνακα όπου θα γίνει αναφορά στις συχνότητες των ατόμων και σε τι απάντησαν.  

Έγινε σύμπτυξη των ερωτήσεων των δύο κλιμάκων και τα αποτελέσματα αυτών 

φαίνονται στον πίνακα 4.  

Πίνακας 4. Κλίμακες αξιολόγησης 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

B 63 55,00 97,00 79,5873 9,07431 

C 63 4,00 15,00 8,6984 2,52494 

C (Χωρίς της 

ερώτηση 29) 
63 3,00 12,00 7,3333 2,10988 
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 Αναγράφονται τόσο οι μέσες τιμές στο σύνολο των ερωτήσεων με τις αντίστοιχες 

τυπικές αποκλίσεις αλλά και τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές που έχουν πάρει στο 

σύνολο τους. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 4) αναφέρονται οι συχνότητες των ερωτήσεων με βάση 

αυτά που απάντησαν οι ερωτηθέντες.  

Πίνακας 4. Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις των κλιμάκων 

αξιολόγησης.  

 N % 

B7 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

 

3 

8 

11 

29 

10 

2 

 

4,8 

12,7 

17,5 

46,0 

15,9 

3,2 

B8 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

 

2 

12 

34 

14 

1 

 

3,2 

19,0 

54,0 

22,2 

1,6 

B9 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

3 

13 

30 

14 

3 

4,8 

20,6 

47,6 

22,2 

4,8 

B10 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2 

9 

30 

16 

6 

3,2 

14,3 

47,6 

25,4 

9,5 
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B11 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2 

8 

22 

22 

6 

3 

3,2 

12,7 

34,9 

34,9 

9,5 

4,8 

B12 

1,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2 

7 

33 

17 

4 

3,2 

11,1 

52,4 

27,0 

6,3 

B13 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

5 

8 

35 

11 

4 

7,9 

12,7 

55,6 

17,5 

6,3 

B14 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

1 

2 

13 

29 

17 

1 

1,6 

3,2 

20,6 

46,0 

27,0 

1,6 

B15 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

11 

20 

20 

9 

2 

1 

17,5 

31,7 

31,7 

14,3 

3,2 

1,6 

B16 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

9 

9 

14 

21 

5 

5 

14,3 

14,3 

22,2 

33,3 

7,9 

7,9 
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B17 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

1 

7 

8 

29 

16 

2 

1,6 

11,1 

12,7 

46,0 

25,4 

3,2 

B18 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2 

10 

34 

14 

3 

3,2 

15,9 

54,0 

22,2 

4,8 

B19 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

1 

4 

6 

15 

33 

4 

1,6 

6,3 

9,5 

23,8 

52,4 

6,3 

B20 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7 

9 

13 

31 

2 

1 

11,1 

14,3 

20,6 

49,2 

3,2 

1,6 

B21 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2 

2 

20 

33 

3 

3 

3,2 

3,2 

31,7 

52,4 

4,8 

4,8 
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B22 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

5 

6 

6 

20 

19 

7 

7,9 

9,5 

9,5 

31,7 

30,2 

11,1 

B23 

1,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

8 

14 

31 

6 

4 

12,7 

22,2 

49,2 

9,5 

6,3 

B24 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

13 

5 

10 

30 

4 

1 

20,6 

7,9 

15,9 

47,6 

6,3 

1,6 

B25 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

8 

5 

4 

43 

2 

1 

12,7 

7,9 

6,3 

68,3 

3,2 

1,6 

B26 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

3 

4 

7 

39 

7 

3 

4,8 

6,3 

11,1 

61,9 

11,1 

4,8 
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B27 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

1 

1 

5 

15 

25 

16 

1,6 

1,6 

7,9 

23,8 

39,7 

25,4 

C28 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

46 

17 

73,0 

27,0 

C29 

ΚΑΝΕΝΑΣ (ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 28) 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

17 

26 

7 

8 

3 

2 

27,0 

41,3 

11,1 

12,7 

4,8 

3,2 

C30 

ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ 

ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ 

ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 

5 

15 

12 

4 

24 

3 

7,9 

23,8 

19,0 

6,3 

38,1 

4,8 

C31 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ 

19 

15 

16 

5 

8 

30,2 

23,8 

25,4 

7,9 

12,7 

 

 Με βάση το σύστημα Likert για την πρώτη κλίμακα αξιολόγησης το 1 αντιστοιχεί 

σε καθόλου, το 2 σε Λίγο, το 3 σε Μέτρια, το 4 σε Αρκετά, το 5 σε Πολύ και το 6 σε 

Πάρα  πολύ. 
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Επαγωγική Ανάλυση 

 Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

εργάζονται στις κοινωνικές δομές του Ο.Τ.Α.  

 Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται το κάθε χαρακτηριστικό των ατόμων που 

εργάζονται στις κοινωνικές δομές του οργανισμού του Δήμου Ελασσόνας σε σχέση με 

τις κλίμακες αξιολόγησης, όπως τις είχαμε ονομάσει παραπάνω. Για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης 

(MultivariateAnalysis of variance-MANOVA). Διευκρινιστικά, το sig.  όπου αναφέρεται 

είναι η τιμή p, η τιμή Willk’s λ είναι μία κατανομή πιθανότητας. 

 

Πίνακας 5. Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης (εξαρτημένη μεταβλητή) με το φύλο (ανεξάρτητη 

μεταβλητή). 

 ΦΥΛΛΟ Mean Std. Deviation N 

B7 

ΑΝΔΡΑΣ 3,4444 1,50923 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,6852 1,07850 54 

Total 3,6508 1,13818 63 

B8 

ΑΝΔΡΑΣ 4,0000 ,70711 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,0000 ,80094 54 

Total 4,0000 ,78288 63 

B9 

ΑΝΔΡΑΣ 3,8889 ,78174 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,0370 ,93087 54 

Total 4,0159 ,90682 63 

B10 

ΑΝΔΡΑΣ 4,1111 1,16667 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,2593 ,89411 54 

Total 4,2381 ,92831 63 

B11 

ΑΝΔΡΑΣ 3,6667 1,11803 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,4630 1,09394 54 

Total 3,4921 1,09062 63 

B12 

ΑΝΔΡΑΣ 4,3333 ,86603 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,1667 ,96642 54 

Total 4,1905 ,94795 63 

B13 ΑΝΔΡΑΣ 4,0000 1,11803 9 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 4,0185 ,92125 54 

Total 4,0159 ,94172 63 

B14 

ΑΝΔΡΑΣ 4,0000 ,86603 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,9815 ,92125 54 

Total 3,9841 ,90682 63 

B15 

ΑΝΔΡΑΣ 2,5556 1,13039 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2,5926 1,14131 54 

Total 2,5873 1,13073 63 

B16 

ΑΝΔΡΑΣ 4,1111 1,83333 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,1667 1,31393 54 

Total 3,3016 1,42144 63 

B17 

ΑΝΔΡΑΣ 4,2222 1,20185 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,8704 1,02876 54 

Total 3,9206 1,05190 63 

B18 

ΑΝΔΡΑΣ 4,3333 1,11803 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,0556 ,78708 54 

Total 4,0952 ,83694 63 

B19 

ΑΝΔΡΑΣ 4,5556 1,01379 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,3519 1,08432 54 

Total 4,3810 1,06904 63 

B20 

ΑΝΔΡΑΣ 3,3333 1,41421 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,2222 1,11027 54 

Total 3,2381 1,14602 63 

B21 

ΑΝΔΡΑΣ 3,8889 1,05409 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,6296 ,91726 54 

Total 3,6667 ,93326 63 

B22 

ΑΝΔΡΑΣ 4,4444 1,33333 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,9259 1,41224 54 

Total 4,0000 1,40276 63 

B23 

ΑΝΔΡΑΣ 4,0000 1,00000 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,5556 1,29828 54 

Total 3,6190 1,26272 63 

B24 

ΑΝΔΡΑΣ 3,0000 1,87083 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,1852 1,24498 54 

Total 3,1587 1,33448 63 

B25 

ΑΝΔΡΑΣ 3,2222 1,48137 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,5000 1,11169 54 

Total 3,4603 1,16155 63 

B26 ΑΝΔΡΑΣ 4,0000 ,86603 9 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 3,7963 1,07070 54 

Total 3,8254 1,04016 63 

B27 

ΑΝΔΡΑΣ 4,8889 ,92796 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4,7222 1,10602 54 

Total 4,7460 1,07716 63 

C28 

ΑΝΔΡΑΣ 1,2222 ,44096 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1,2778 ,45211 54 

Total 1,2698 ,44744 63 

C29 

ΑΝΔΡΑΣ 1,667 1,5000 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1,315 1,2860 54 

Total 1,365 1,3113 63 

C30 

ΑΝΔΡΑΣ 3,2222 1,48137 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,6296 1,52088 54 

Total 3,5714 1,51033 63 

C31 

ΑΝΔΡΑΣ 2,4444 1,74005 9 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2,5000 1,28489 54 

Total 2,4921 1,34252 63 

 

Πίνακας 6. Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης (εξαρτημένη μεταβλητή) με την ηλικία 

(ανεξάρτητη μεταβλητή). 

 ΗΛΙΚΙΑ Mean Std. Deviation N 

B7 

ΕΩΣ 25 5,0000 1,41421 2 

26-35 3,5714 1,28388 14 

36-45 3,3571 1,16155 28 

46-55 4,0667 ,88372 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,7500 ,50000 4 

Total 3,6508 1,13818 63 

B8 

ΕΩΣ 25 4,5000 ,70711 2 

26-35 3,7857 ,69929 14 

36-45 3,8571 ,80343 28 

46-55 4,3333 ,61721 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,2500 1,25831 4 

Total 4,0000 ,78288 63 

B9 

ΕΩΣ 25 4,0000 ,00000 2 

26-35 3,6429 ,84190 14 

36-45 4,0000 ,94281 28 

46-55 4,2000 ,77460 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,7500 1,25831 4 
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Total 4,0159 ,90682 63 

B10 

ΕΩΣ 25 5,5000 ,70711 2 

26-35 3,9286 1,07161 14 

36-45 4,0714 ,85758 28 

46-55 4,5333 ,74322 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,7500 ,95743 4 

Total 4,2381 ,92831 63 

B11 

ΕΩΣ 25 3,5000 ,70711 2 

26-35 3,2143 ,89258 14 

36-45 3,4286 1,03382 28 

46-55 3,5333 1,30201 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,7500 ,95743 4 

Total 3,4921 1,09062 63 

B12 

ΕΩΣ 25 5,0000 1,41421 2 

26-35 4,2143 ,69929 14 

36-45 3,9643 1,13797 28 

46-55 4,2667 ,59362 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,81650 4 

Total 4,1905 ,94795 63 

B13 

ΕΩΣ 25 3,5000 2,12132 2 

26-35 3,9286 ,73005 14 

36-45 4,0714 1,05158 28 

46-55 4,0000 ,75593 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,2500 1,25831 4 

Total 4,0159 ,94172 63 

B14 

ΕΩΣ 25 4,5000 2,12132 2 

26-35 4,0000 ,78446 14 

36-45 3,7857 ,91721 28 

46-55 4,2667 ,88372 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,81650 4 

Total 3,9841 ,90682 63 

B15 

ΕΩΣ 25 1,0000 ,00000 2 

26-35 2,5000 ,94054 14 

36-45 2,8214 1,27812 28 

46-55 2,5333 ,99043 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 2,2500 ,95743 4 

Total 2,5873 1,13073 63 

B16 
ΕΩΣ 25 1,5000 ,70711 2 

26-35 3,0714 1,32806 14 
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36-45 3,3214 1,27812 28 

46-55 3,7333 1,79151 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,2500 ,95743 4 

Total 3,3016 1,42144 63 

B17 

ΕΩΣ 25 3,5000 2,12132 2 

26-35 4,0000 ,87706 14 

36-45 3,7143 1,11744 28 

46-55 4,3333 ,89974 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,7500 1,25831 4 

Total 3,9206 1,05190 63 

B18 

ΕΩΣ 25 3,5000 2,12132 2 

26-35 4,2143 1,12171 14 

36-45 4,1071 ,56695 28 

46-55 4,0667 ,96115 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 4 

Total 4,0952 ,83694 63 

B19 

ΕΩΣ 25 3,5000 2,12132 2 

26-35 4,6429 ,84190 14 

36-45 4,4286 ,87891 28 

46-55 4,2667 1,38701 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 1,41421 4 

Total 4,3810 1,06904 63 

B20 

ΕΩΣ 25 1,0000 ,00000 2 

26-35 3,2143 1,25137 14 

36-45 3,3214 1,09048 28 

46-55 3,4667 1,06010 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,0000 ,81650 4 

Total 3,2381 1,14602 63 

B21 

ΕΩΣ 25 4,5000 2,12132 2 

26-35 3,7857 ,80178 14 

36-45 3,6786 ,90487 28 

46-55 3,5333 1,06010 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,2500 ,50000 4 

Total 3,6667 ,93326 63 

B22 

ΕΩΣ 25 1,5000 ,70711 2 

26-35 4,2143 1,31140 14 

36-45 3,9643 1,42678 28 

46-55 4,2667 1,27988 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,7500 1,50000 4 
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Total 4,0000 1,40276 63 

B23 

ΕΩΣ 25 1,0000 ,00000 2 

26-35 3,3571 1,27745 14 

36-45 3,7500 1,20570 28 

46-55 3,8667 1,06010 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 1,41421 4 

Total 3,6190 1,26272 63 

B24 

ΕΩΣ 25 2,0000 1,41421 2 

26-35 3,1429 1,51186 14 

36-45 3,2857 1,30120 28 

46-55 2,9333 1,38701 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,7500 ,50000 4 

Total 3,1587 1,33448 63 

B25 

ΕΩΣ 25 4,0000 1,41421 2 

26-35 3,2143 1,18831 14 

36-45 3,3929 1,16553 28 

46-55 3,7333 1,22280 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,5000 1,00000 4 

Total 3,4603 1,16155 63 

B26 

ΕΩΣ 25 3,0000 1,41421 2 

26-35 3,4286 ,93761 14 

36-45 3,7500 1,17458 28 

46-55 4,2000 ,67612 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,7500 ,50000 4 

Total 3,8254 1,04016 63 

B27 

ΕΩΣ 25 4,5000 ,70711 2 

26-35 4,9286 ,91687 14 

36-45 4,6786 1,21879 28 

46-55 4,7333 1,03280 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,7500 1,25831 4 

Total 4,7460 1,07716 63 

C28 

ΕΩΣ 25 2,0000 ,00000 2 

26-35 1,1429 ,36314 14 

36-45 1,2500 ,44096 28 

46-55 1,3333 ,48795 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 1,2500 ,50000 4 

Total 1,2698 ,44744 63 

C29 
ΕΩΣ 25 ,000 ,0000 2 

26-35 1,500 1,2860 14 
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36-45 1,250 1,0408 28 

46-55 1,533 1,5976 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 1,750 2,2174 4 

Total 1,365 1,3113 63 

C30 

ΕΩΣ 25 4,0000 1,41421 2 

26-35 3,4286 1,50457 14 

36-45 3,3929 1,59488 28 

46-55 3,8667 1,35576 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 2,00000 4 

Total 3,5714 1,51033 63 

C31 

ΕΩΣ 25 1,5000 ,70711 2 

26-35 2,1429 1,29241 14 

36-45 2,6429 1,28277 28 

46-55 2,5333 1,45733 15 

56 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,0000 1,82574 4 

Total 2,4921 1,34252 63 

 

Πίνακας 7. Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης (εξαρτημένη μεταβλητή) με το μορφωτικό επίπεδο 

(ανεξάρτητη μεταβλητή). 

 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ_ΕΠΙΠΕΔΟ Mean Std. Deviation N 

B7 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,0000 ,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,8571 1,06904 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,8333 1,23945 24 

ΤΕΙ 3,3333 ,98473 12 

ΑΕΙ 3,4167 1,31137 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,3333 1,52753 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 3,6508 1,13818 63 

B8 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,0000 ,81650 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,2500 ,79400 24 

ΤΕΙ 3,6667 ,65134 12 

ΑΕΙ 4,0000 ,85280 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,6667 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3,0000 . 1 

Total 4,0000 ,78288 63 
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B9 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5,0000 1,73205 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,0000 ,57735 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,1667 ,86811 24 

ΤΕΙ 3,7500 ,62158 12 

ΑΕΙ 4,2500 ,75378 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,0000 1,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2,0000 . 1 

Total 4,0159 ,90682 63 

B10 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,8571 ,89974 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,4167 1,10007 24 

ΤΕΙ 3,7500 ,62158 12 

ΑΕΙ 4,0833 ,79296 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,0000 1,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 4,2381 ,92831 63 

B11 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2,6667 1,52753 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,5714 1,71825 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,4167 1,17646 24 

ΤΕΙ 3,2500 ,75378 12 

ΑΕΙ 3,7500 ,75378 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 3,4921 1,09062 63 

B12 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,5714 ,53452 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,4583 ,88363 24 

ΤΕΙ 3,5833 ,90034 12 

ΑΕΙ 4,1667 ,71774 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,6667 2,51661 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 4,1905 ,94795 63 

B13 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,0000 1,29099 7 
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ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,3333 1,09014 24 

ΤΕΙ 3,6667 ,65134 12 

ΑΕΙ 3,9167 ,28868 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,6667 1,52753 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3,0000 . 1 

Total 4,0159 ,94172 63 

B14 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,7143 1,11270 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,9167 1,17646 24 

ΤΕΙ 3,9167 ,51493 12 

ΑΕΙ 4,0833 ,66856 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 5,0000 . 1 

Total 3,9841 ,90682 63 

B15 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3,3333 1,52753 3 

ΛΥΚΕΙΟ 2,2857 ,95119 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 2,0833 ,88055 24 

ΤΕΙ 3,0833 ,99620 12 

ΑΕΙ 2,7500 1,13818 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,0000 2,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2,0000 . 1 

Total 2,5873 1,13073 63 

B16 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2,3333 1,52753 3 

ΛΥΚΕΙΟ 2,8571 1,57359 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,1250 1,56906 24 

ΤΕΙ 3,1667 1,11464 12 

ΑΕΙ 4,2500 ,96531 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1,0000 . 1 

Total 3,3016 1,42144 63 

B17 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5,0000 1,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,5714 ,97590 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,0833 1,10007 24 

ΤΕΙ 3,8333 ,57735 12 

ΑΕΙ 3,6667 1,23091 12 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,3333 1,52753 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 5,0000 . 1 

Total 3,9206 1,05190 63 

B18 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,5714 ,97590 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,2500 1,03209 24 

ΤΕΙ 4,1667 ,38925 12 

ΑΕΙ 3,8333 ,57735 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,0000 ,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 6,0000 . 1 

Total 4,0952 ,83694 63 

B19 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5,0000 1,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,7143 1,11270 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,3333 1,30773 24 

ΤΕΙ 4,5000 ,67420 12 

ΑΕΙ 4,6667 ,88763 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,6667 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3,0000 . 1 

Total 4,3810 1,06904 63 

B20 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3,0000 1,73205 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,1429 1,06904 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,1250 1,39292 24 

ΤΕΙ 3,4167 ,79296 12 

ΑΕΙ 3,5833 ,90034 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1,0000 . 1 

Total 3,2381 1,14602 63 

B21 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 1,52753 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,5714 ,97590 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,7917 1,06237 24 

ΤΕΙ 3,5833 ,66856 12 

ΑΕΙ 3,5000 ,90453 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 3,6667 ,93326 63 
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B22 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5,0000 1,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 2,5714 1,27242 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,7083 1,42887 24 

ΤΕΙ 4,3333 1,23091 12 

ΑΕΙ 4,8333 1,19342 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 4,0000 1,40276 63 

B23 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,3333 ,57735 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,7143 1,60357 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,7083 1,42887 24 

ΤΕΙ 3,5833 ,90034 12 

ΑΕΙ 3,4167 1,24011 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,0000 ,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1,0000 . 1 

Total 3,6190 1,26272 63 

B24 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2,6667 1,52753 3 

ΛΥΚΕΙΟ 2,7143 1,60357 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,3750 1,40844 24 

ΤΕΙ 3,3333 1,15470 12 

ΑΕΙ 3,0000 1,34840 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,6667 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1,0000 . 1 

Total 3,1587 1,33448 63 

B25 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,0000 ,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,4286 1,81265 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,5000 1,10335 24 

ΤΕΙ 3,5833 ,99620 12 

ΑΕΙ 3,0000 1,34840 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,0000 ,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3,0000 . 1 

Total 3,4603 1,16155 63 

B26 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3,0000 1,73205 3 

ΛΥΚΕΙΟ 3,8571 ,69007 7 
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ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,0833 ,97431 24 

ΤΕΙ 3,4167 1,16450 12 

ΑΕΙ 4,1667 ,83485 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3,3333 1,15470 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2,0000 . 1 

Total 3,8254 1,04016 63 

B27 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4,0000 1,73205 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,5714 1,61835 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 4,8333 ,81650 24 

ΤΕΙ 4,8333 ,71774 12 

ΑΕΙ 4,7500 1,35680 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5,6667 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4,0000 . 1 

Total 4,7460 1,07716 63 

C28 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1,0000 ,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 1,7143 ,48795 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 1,3750 ,49454 24 

ΤΕΙ 1,0000 ,00000 12 

ΑΕΙ 1,1667 ,38925 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1,3333 ,57735 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1,0000 . 1 

Total 1,2698 ,44744 63 

C29 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1,000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1,667 1,1547 3 

ΛΥΚΕΙΟ 1,000 1,7321 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ ,917 ,9743 24 

ΤΕΙ 1,750 ,9653 12 

ΑΕΙ 1,583 1,4434 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2,000 2,0000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 5,000 . 1 

Total 1,365 1,3113 63 

C30 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3,3333 1,52753 3 

ΛΥΚΕΙΟ 4,2857 1,11270 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 3,5833 1,50121 24 

ΤΕΙ 3,2500 1,60255 12 

ΑΕΙ 3,2500 1,60255 12 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5,0000 ,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 5,0000 . 1 

Total 3,5714 1,51033 63 

C31 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1,0000 . 1 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2,0000 1,00000 3 

ΛΥΚΕΙΟ 2,2857 1,49603 7 

ΙΕΚ-ΕΠΑΛ 2,2917 1,36666 24 

ΤΕΙ 2,3333 1,49747 12 

ΑΕΙ 3,0833 ,99620 12 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4,0000 1,00000 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2,0000 . 1 

Total 2,4921 1,34252 63 

 

Πίνακας 8. Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης (εξαρτημένη μεταβλητή) με την ειδικότητα 

(ανεξάρτητη μεταβλητή). 

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Mean Std. Deviation N 

B7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2,3333 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,6667 1,52753 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,8571 ,89974 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,2500 1,66905 8 

ΤΕΦΑΑ 2,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,0000 2,16025 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
3,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,6667 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,3333 ,51640 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,5000 ,57735 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,7500 ,57735 16 

Total 3,6508 1,13818 63 

B8 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,6667 ,57735 3 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,8571 ,69007 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,6250 ,91613 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,2500 ,95743 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 1,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,5000 ,54772 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 ,00000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,0000 ,36515 16 

Total 4,0000 ,78288 63 

B9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2,6667 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,1429 ,89974 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,6667 ,57735 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,3750 ,74402 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,7500 ,50000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 1,73205 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 ,00000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,1875 ,54391 16 

Total 4,0159 ,90682 63 

B10 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 4,6667 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,7143 ,95119 7 
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 4,2500 1,48805 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,7500 1,25831 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,3333 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,5000 ,54772 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,5000 ,57735 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,0625 ,44253 16 

Total 4,2381 ,92831 63 

B11 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 4,3333 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 4,0000 ,00000 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,0000 1,52753 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,0000 1,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,7500 1,28174 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,7500 ,95743 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 2,3333 1,15470 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,6667 ,81650 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,7500 ,95743 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2,9375 ,68007 16 

Total 3,4921 1,09062 63 

B12 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,0000 1,73205 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5,0000 1,00000 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,5714 ,53452 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,7500 1,48805 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,7500 ,95743 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 ,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,5000 ,54772 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,7500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,0625 ,57373 16 

Total 4,1905 ,94795 63 

B13 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,0000 1,00000 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,6667 1,15470 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,8571 1,34519 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,0000 ,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,7500 1,38873 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,5000 1,73205 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 ,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,0000 ,00000 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 ,00000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,0000 ,36515 16 

Total 4,0159 ,94172 63 

B14 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 4,0000 1,00000 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 4,3333 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,5714 ,97590 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,0000 1,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,1250 ,99103 8 
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ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,0000 1,41421 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
3,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,3333 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,1667 ,75277 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,2500 1,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,3125 ,60208 16 

Total 3,9841 ,90682 63 

B15 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,0000 2,64575 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,3333 1,52753 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 2,7143 1,38013 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 2,5000 1,30931 8 

ΤΕΦΑΑ 2,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1,0000 ,00000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
1,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 2,6667 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,1667 ,75277 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,0000 ,00000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2,8125 ,54391 16 

Total 2,5873 1,13073 63 

B16 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,6667 1,52753 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,6667 1,52753 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,4286 1,27242 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,3333 1,52753 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,3750 2,19984 8 

ΤΕΦΑΑ 5,0000 . 1 



 

67 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
6,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,2500 2,21736 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1,6667 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,0000 ,00000 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,2500 1,25831 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,1875 ,65511 16 

Total 3,3016 1,42144 63 

B17 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,6667 1,52753 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,6667 1,15470 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,7143 1,25357 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,3333 1,15470 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,5000 1,41421 8 

ΤΕΦΑΑ 1,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,0000 1,41421 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,3333 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,1667 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 ,00000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,1250 ,34157 16 

Total 3,9206 1,05190 63 

B18 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 4,0000 ,00000 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5,0000 1,00000 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,4286 ,78680 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,0000 ,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,7500 1,16496 8 

ΤΕΦΑΑ 3,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,5000 1,73205 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
4,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,3333 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,7500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,1875 ,40311 16 

Total 4,0952 ,83694 63 

B19 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 4,6667 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 4,3333 1,15470 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,8571 1,34519 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,0000 1,73205 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 4,5000 1,19523 8 

ΤΕΦΑΑ 5,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
5,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,2500 2,06155 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,3333 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,2500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,5000 ,63246 16 

Total 4,3810 1,06904 63 

B20 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2,6667 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,3333 1,52753 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 2,8571 1,21499 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 2,8750 1,72689 8 

ΤΕΦΑΑ 3,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
5,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2,0000 2,00000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,3333 1,15470 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,5000 ,57735 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,6875 ,47871 16 

Total 3,2381 1,14602 63 

B21 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,1429 1,06904 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,0000 ,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 4,0000 1,30931 8 

ΤΕΦΑΑ 1,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,5000 2,08167 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
3,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 3,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,0000 1,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,5000 ,57735 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,8750 ,34157 16 

Total 3,6667 ,93326 63 

B22 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,3333 2,08167 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 2,8571 1,77281 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,6667 1,52753 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 4,3750 1,92261 8 

ΤΕΦΑΑ 6,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
6,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2,5000 1,73205 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 1,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 5,0000 ,00000 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,7500 ,95743 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,3125 ,47871 16 

Total 4,0000 1,40276 63 

B23 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,0000 1,73205 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,0000 1,73205 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,0000 1,63299 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,3333 2,08167 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 4,0000 1,51186 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,2500 2,62996 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,6667 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,7500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,6250 ,50000 16 

Total 3,6190 1,26272 63 

B24 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2,6667 1,52753 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,0000 1,73205 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 2,4286 1,61835 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 2,6667 1,52753 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 2,3750 1,76777 8 

ΤΕΦΑΑ 2,0000 . 1 



 

71 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2,5000 1,29099 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
4,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,0000 1,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,0000 ,00000 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,7500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,8750 ,34157 16 

Total 3,1587 1,33448 63 

B25 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,3333 1,15470 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,3333 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,4286 1,81265 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 2,3333 1,52753 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 2,8750 1,55265 8 

ΤΕΦΑΑ 1,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,5000 1,29099 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 ,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,0000 ,00000 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 ,81650 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,0000 ,00000 16 

Total 3,4603 1,16155 63 

B26 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2,3333 1,52753 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3,0000 1,00000 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,5714 1,27242 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 4,6667 1,15470 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 4,0000 1,60357 8 

ΤΕΦΑΑ 4,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 3,0000 1,15470 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
5,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,6667 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,3333 ,51640 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,7500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,9375 ,25000 16 

Total 3,8254 1,04016 63 

B27 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 5,6667 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5,3333 1,15470 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4,7143 1,70434 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,6667 2,51661 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 5,0000 1,19523 8 

ΤΕΦΑΑ 5,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
6,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,7500 ,95743 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
6,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3,0000 ,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4,8333 ,40825 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 ,00000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4,6250 ,50000 16 

Total 4,7460 1,07716 63 

C28 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1,3333 ,57735 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1,3333 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 1,7143 ,48795 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1,3333 ,57735 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 1,5000 ,53452 8 

ΤΕΦΑΑ 1,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1,7500 ,50000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1,0000 ,00000 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 1,0000 ,00000 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1,2500 ,50000 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1,0000 ,00000 16 

Total 1,2698 ,44744 63 

C29 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2,000 2,0000 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,333 2,5166 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ,286 ,4880 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ,667 ,5774 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ ,875 1,3562 8 

ΤΕΦΑΑ 2,000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ,250 ,5000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
,000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1,000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 2,667 1,5275 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3,000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2,333 1,6330 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1,250 ,9574 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1,563 ,8921 16 

Total 1,365 1,3113 63 

C3O 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 5,0000 ,00000 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5,3333 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 3,7143 1,60357 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 2,6667 ,57735 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 3,5000 1,51186 8 

ΤΕΦΑΑ 2,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4,5000 1,00000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
5,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4,0000 1,73205 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,3333 1,86190 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,2500 1,25831 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3,3125 1,57982 16 

Total 3,5714 1,51033 63 

C31 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 3,3333 2,08167 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2,3333 ,57735 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 1,4286 ,78680 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3,0000 1,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 1,8750 1,64208 8 

ΤΕΦΑΑ 3,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1,7500 ,50000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
2,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 2,6667 ,57735 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 3,5000 1,04881 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2,7500 1,70783 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2,3125 1,13835 16 

Total 2,4921 1,34252 63 

B 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 71,3333 12,58306 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 75,0000 13,07670 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 77,7143 9,44659 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 77,6667 12,85820 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 76,0000 11,88036 8 

ΤΕΦΑΑ 72,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
70,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 74,7500 14,43087 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
83,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 88,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 75,6667 8,50490 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 86,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 88,1667 1,72240 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 71,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 88,0000 ,81650 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 82,0625 2,46221 16 

Total 79,5873 9,07431 63 

C 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 11,6667 2,51661 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 11,3333 1,52753 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 7,1429 1,86445 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 7,6667 ,57735 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 7,7500 2,05287 8 

ΤΕΦΑΑ 8,0000 . 1 

Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
7,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 8,2500 1,50000 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
9,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 12,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 10,3333 3,78594 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 10,1667 2,92689 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 7,5000 2,38048 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8,1875 2,56174 16 

Total 8,6984 2,52494 63 

Call 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 9,6667 2,51661 3 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 9,0000 1,00000 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 6,8571 2,26779 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 7,0000 1,00000 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΙΑ 6,8750 1,72689 8 

ΤΕΦΑΑ 6,0000 . 1 
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Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
6,0000 . 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 8,0000 1,41421 4 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
9,0000 . 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 11,0000 . 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 7,6667 2,30940 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9,0000 . 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 7,8333 2,48328 6 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 8,0000 . 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6,2500 2,06155 4 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6,6250 2,30579 16 

Total 7,3333 2,10988 63 

 

 

Πίνακας 9. Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης (εξαρτημένη μεταβλητή) με τα έτη προϋπηρεσίας 

(ανεξάρτητη μεταβλητή). 

 ΕΤΗ_ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Mean Std. Deviation N 

B7 

1-10 3,7000 1,17429 20 

11-20 3,4848 1,22783 33 

21-30 4,1250 ,64087 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 3,6508 1,13818 63 

B8 

1-10 4,0000 ,79472 20 

11-20 3,9091 ,84275 33 

21-30 4,3750 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 4,0000 ,78288 63 

B9 

1-10 3,8500 1,03999 20 

11-20 3,9697 ,80951 33 

21-30 4,3750 ,91613 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 4,0159 ,90682 63 

B10 

1-10 4,0500 1,09904 20 

11-20 4,3030 ,91804 33 

21-30 4,3750 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,5000 ,70711 2 
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Total 4,2381 ,92831 63 

B11 

1-10 3,2000 ,89443 20 

11-20 3,7273 1,12563 33 

21-30 3,0000 1,19523 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,5000 ,70711 2 

Total 3,4921 1,09062 63 

B12 

1-10 4,1000 1,07115 20 

11-20 4,1818 ,98281 33 

21-30 4,2500 ,46291 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 4,1905 ,94795 63 

B13 

1-10 3,9500 ,99868 20 

11-20 4,0000 1,03078 33 

21-30 4,2500 ,46291 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 4,0159 ,94172 63 

B14 

1-10 3,9500 1,09904 20 

11-20 3,8182 ,76871 33 

21-30 4,6250 ,74402 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,5000 ,70711 2 

Total 3,9841 ,90682 63 

B15 

1-10 2,7000 1,26074 20 

11-20 2,4848 1,14895 33 

21-30 2,7500 ,88641 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 2,5000 ,70711 2 

Total 2,5873 1,13073 63 

B16 

1-10 2,5000 1,14708 20 

11-20 3,8182 1,33357 33 

21-30 3,0000 1,69031 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 3,3016 1,42144 63 

B17 

1-10 4,0500 1,09904 20 

11-20 3,6364 1,05529 33 

21-30 4,6250 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,5000 ,70711 2 

Total 3,9206 1,05190 63 

B18 

1-10 4,3500 ,93330 20 

11-20 3,8485 ,79535 33 

21-30 4,5000 ,53452 8 
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31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 4,0952 ,83694 63 

B19 

1-10 4,7500 ,96655 20 

11-20 3,9697 1,10354 33 

21-30 5,0000 ,53452 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 4,3810 1,06904 63 

B20 

1-10 3,0500 1,46808 20 

11-20 3,2121 1,05349 33 

21-30 3,7500 ,46291 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,5000 ,70711 2 

Total 3,2381 1,14602 63 

B21 

1-10 4,0000 1,07606 20 

11-20 3,4848 ,90558 33 

21-30 3,6250 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,5000 ,70711 2 

Total 3,6667 ,93326 63 

B22 

1-10 4,2000 1,47256 20 

11-20 3,6667 1,47196 33 

21-30 4,6250 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 4,0000 1,40276 63 

B23 

1-10 3,4000 1,42902 20 

11-20 3,7576 1,32359 33 

21-30 3,6250 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,5000 ,70711 2 

Total 3,6190 1,26272 63 

B24 

1-10 3,1000 1,48324 20 

11-20 3,0303 1,40278 33 

21-30 3,6250 ,51755 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 3,1587 1,33448 63 

B25 

1-10 3,5000 1,14708 20 

11-20 3,2727 1,30558 33 

21-30 4,0000 ,00000 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,0000 ,00000 2 

Total 3,4603 1,16155 63 

B26 
1-10 3,2500 1,16416 20 

11-20 4,0303 ,95147 33 
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21-30 4,1250 ,35355 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 3,8254 1,04016 63 

B27 

1-10 4,8500 ,93330 20 

11-20 4,7576 1,25076 33 

21-30 4,3750 ,74402 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 4,7460 1,07716 63 

C28 

1-10 1,2000 ,41039 20 

11-20 1,3636 ,48850 33 

21-30 1,1250 ,35355 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 1,0000 ,00000 2 

Total 1,2698 ,44744 63 

C29 

1-10 1,500 1,2773 20 

11-20 1,091 1,1823 33 

21-30 1,750 1,3887 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,000 2,8284 2 

Total 1,365 1,3113 63 

C30 

1-10 3,3000 1,52523 20 

11-20 3,7879 1,53618 33 

21-30 3,0000 1,30931 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 5,0000 ,00000 2 

Total 3,5714 1,51033 63 

C31 

1-10 2,0000 1,16980 20 

11-20 2,5455 1,25227 33 

21-30 3,0000 1,69031 8 

31 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4,5000 ,70711 2 

Total 2,4921 1,34252 63 

 

Πίνακας 10. Σχέση των κλιμάκων αξιολόγησης (εξαρτημένη μεταβλητή) με την θέση την οποία 

κατείχαν (ανεξάρτητη μεταβλητή). 

 
ΘΕΣΗ_ΤΗΝ_ΟΠΟΙΑ_ΚΑΤΕ

ΧΕΤΕ 

Mean Std. Deviation N 

B7 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,6610 1,15386 59 

Total 3,6508 1,13818 63 

B8 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 
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ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,0339 ,76488 59 

Total 4,0000 ,78288 63 

B9 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,0000 ,90972 59 

Total 4,0159 ,90682 63 

B10 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,2542 ,93943 59 

Total 4,2381 ,92831 63 

B11 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,4576 1,10363 59 

Total 3,4921 1,09062 63 

B12 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,1864 ,95547 59 

Total 4,1905 ,94795 63 

B13 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,0000 ,00000 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,0169 ,97364 59 

Total 4,0159 ,94172 63 

B14 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,9492 ,91771 59 

Total 3,9841 ,90682 63 

B15 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 2,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,0000 ,00000 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2,5424 1,13445 59 

Total 2,5873 1,13073 63 

B16 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,2712 1,46017 59 

Total 3,3016 1,42144 63 

B17 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,8983 1,06180 59 

Total 3,9206 1,05190 63 
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B18 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,0000 ,00000 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,1017 ,86493 59 

Total 4,0952 ,83694 63 

B19 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 2,12132 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,3898 1,05073 59 

Total 4,3810 1,06904 63 

B20 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 3,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,2373 1,16470 59 

Total 3,2381 1,14602 63 

B21 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 3,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,0000 ,00000 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,6610 ,95791 59 

Total 3,6667 ,93326 63 

B22 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 4,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,9661 1,42594 59 

Total 4,0000 1,40276 63 

B23 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 3,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 2,5000 2,12132 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,6610 1,25410 59 

Total 3,6190 1,26272 63 

B24 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,1186 1,36565 59 

Total 3,1587 1,33448 63 

B25 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,4576 1,17916 59 

Total 3,4603 1,16155 63 

B26 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 5,0000 1,41421 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,7458 1,01018 59 

Total 3,8254 1,04016 63 

B27 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 2,5000 2,12132 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4,8136 ,99090 59 
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Total 4,7460 1,07716 63 

C28 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 1,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 1,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1,2712 ,44839 59 

Total 1,2698 ,44744 63 

C29 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 3,000 2,8284 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ,500 ,7071 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1,339 1,2541 59 

Total 1,365 1,3113 63 

C30 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 5,0000 ,00000 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 2,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3,5593 1,52305 59 

Total 3,5714 1,51033 63 

C31 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ 4,5000 ,70711 2 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 3,5000 ,70711 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2,3898 1,31329 59 

Total 2,4921 1,34252 63 

 

 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης  και καταγραφή των 

ερωτήσεων όπου είναι στατιστικά σημαντικά τα αποτελέσματά τους.   

Χαρακτηριστικά Willksλ  sig η2 

ΦΥΛΟ 

 

0,748  0,964 0,252 

ΗΛΙΚΙΑ 

Β23 

0,069  

2,339 

0,67 

0,028 

0,487 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Β9 

Β15 

Β22 

C28 

0,019  

2,731 

2,337 

2,599 

2,533 

0,486 

0,017 

0,037 

0,022 

0,025 

0,432 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

B8 

B9 

B10 

B13 

B16 

0,000  

2,893 

3,307 

3,122 

2,087 

2,333 

0,000 

0,002 

0,001 

0,001 

0,026 

0,013 

0,596 
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B18 

B24 

C28 

2,173 

3,426 

2,824 

0,021 

0,001 

0,003 

EΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Β16 

Β19 

Β26 

C31 

0,157  

4,508 

4,065 

4,063 

3,064 

0,187 

0,06 

0,011 

0,011 

0,035 

0,460 

ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΤΕΧΕΤΕ 

Β27 

C31 

0,245  

5,120 

3,181 

0,066 

0,009 

0,045 

0,505 

 

 Πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης, έγινε σε πέντε 

εξαρτημένες μεταβλητές. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, 

ηλικία, έτη προϋπηρεσίας κλπ.). Με βάση το Wilks’ λ στατιστικά δεν υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ακολούθησαν χωριστές αναλύσεις διακύμανσης, από 

τις οποίες προέκυψε ότι στατιστικώς σημαντικές διαφορές όπως αναγράφονται στον 

πίνακα 11. 

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση ώστε να δούμε ανάλογα με το κάθε 

δημογραφικό χαρακτηριστικό των ερωτηθέντων τι απάντηση έχει δώσει. Παρακάτω 

παρατίθεται το συνολικό του σκορ από την κάθε κλίμακα αξιολόγησης αλλά για την 

κλίμακα για τις μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων είναι αναλυτικά.  

Εικόνα 2. Συχνότητες των ατόμων όπου απάντησαν τις ερωτήσεις για την διερεύνηση των αιτιών 

των συγκρούσεων με βάση τα σκορ τους. 
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Εικόνα 3.  Συχνότητες των ατόμων όπου απάντησαν τις ερωτήσεις για τους μεθόδους επίλυσης 

των συγκρούσεων με βάση τα σκορ τους. 
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Για το φύλο. 

 

 

Για την ηλικία 
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Για το μορφωτικό επίπεδο 
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Για την ειδικότητα 

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

  

 

ΚΟΙΝ

ΩΝΙΚ

Η 

ΛΕΙΤ

ΟΥΡΓ

ΟΣ 

ΨΥΧ

ΟΛΟ

ΓΟΣ 

ΟΙΚΟ

ΓΕΝΕ

ΙΑΚΗ 

ΒΟΗ

ΘΟΣ 

ΚΟ

ΙΝ

ΩΝ

ΙΟ

ΛΟ

ΓΟ

Σ 

Ν

ΟΣ

ΗΛ

ΕΥ

ΤΗ

Σ/Ι

Α 

ΤΕΦ

ΑΑ 

Π.

Ε 

ΚΟ

ΙΝ

Ω

ΝΙ

ΚΗ

Σ 

ΔΙ

ΟΙ

ΚΗ

ΣΗ

Σ 

ΒΟΗ

ΘΟΣ 

ΝΟΣ

ΗΛΕΥ

ΤΗ 

ΓΡ

Α

Μ

Μ

ΑΤ

ΕΙ

Α-

ΥΠ

ΟΣ

ΤΗ

ΡΙΞ

Η 

ΛΟΓΙ

ΣΤΗΣ 

ΚΑΘ

ΑΡΙΣ

ΤΡΙΑ 

ΓΕΝΙ

ΚΩΝ 

ΚΑΘ

ΗΚΟ

ΝΤΩ

Ν 

ΝΗΠΙ

ΑΓΩΓ

ΟΣ 

ΒΟΗ

ΘΟΣ 

ΜΑΓ

ΕΙΡΩ

Ν 

ΜΑΓ

ΕΙΡΩ

Ν 

ΒΡΕ

ΦΟΝ

ΗΠΙΟ

ΚΟΜ

ΩΝ 

C

2

8 

ΝΑΙ 2 2 2 2 4 1 1 1 0 1 3 1 6 1 3 16 

ΟΧΙ 1 1 5 1 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 

C

2

9 

0 1 1 5 1 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΟΥΣ 

0 0 2 2 3 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 11 

ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙ

ΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 
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ΕΝΔΙΑΦΕ

ΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΩΦΕΛΟΥ

ΜΕΝΟΥΣ 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

C

3

O 

ΔΙΕΚΔΙΚΩ 

ΜΕΧΡΙ ΝΑ 

ΚΕΡΔΙΣΩ 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

ΣΥΜΒΙΒΑ

ΖΟΜΑΙ 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 6 

ΠΡΟΣΠΑ

ΘΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΥΓ

Ω 

0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

ΑΠΟΔΕΧ

ΟΜΑΙ 

ΤΗΝ 

ΕΠΙΘΥΜΙ

Α ΤΗΣ 

ΑΛΛΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΠΡΟΚΕΙΜ

ΕΝΟΥ ΝΑ 

ΔΟΘΕΙ 

ΤΕΛΟΣ 

ΣΤΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣ

Η 

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ΔΙΑΠΡΑΓ

ΜΑΤΕΥΟ

ΜΑΙ ΓΙΑ 

ΑΜΟΙΒΑΙ

Ο 

ΟΦΕΛΟΣ 

3 2 1 0 3 0 0 3 1 1 2 0 3 0 0 5 

ΑΠΕΥΘΥΝ

ΟΜΑΙ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟ 

ΑΤΟΜΟ 

ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ 

ΕΙΝΑΙ 

ΟΥΔΕΤΕΡ

Ο 

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΤΟ 

ΑΜΕΡΟΛ

ΗΠΤΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣ

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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ΗΣ 

C

3

1 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΟ 

1 0 5 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 

ΠΡΟΙΣΤΑ

ΜΕΝΟ 

0 2 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 1 3 

ΔΙΕΥΘΥΝΤ

Η 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 7 

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΤΟ 

ΔΙΑΜΕΣΟ

ΛΑΒΗΤΗ 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

ΑΛΛΟ 

ΑΤΟΜΟ 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
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Για τα έτη προϋπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

Για την θέση όπου κατέχουν 
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6.6 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να μελετήσει την έννοια 

της σύγκρουσης, τις φάσεις μέσα από τις οποίες διέρχεται η διαδικασία της σύγκρουσης 

καθώς και τις συνέπειες που έχει για τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης θα μελετήσουμε τις 

στρατηγικές που επιλέγονται για την επίλυση των συγκρούσεων καθώς και το θεσμό της 

διαμεσολάβησης ο οποίος αποτελεί έναν ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και 

συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία, στη δημιουργία καλύτερων εργασιακών σχέσεων 

και επομένως στη βελτίωση του εργασιακού κλίματος σε άτομα όπου εργάζονται σε 

κοινωνικές δομές του Ο.Τ.Α. Διερευνήθηκαν επίσης, μετά από απαίτηση των στοιχείων 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι κλίμακες αξιολόγησης σε συνάρτηση με τα 

δημογραφικά στοιχεία των εργαζόμενων σε κοινωνικές δομές του Ο.Τ.Α.  όπου είναι το 

φύλο, η ηλικία,  μορφωτικό επίπεδο, ειδικότητα, έτη προϋπηρεσίας και θέση όπου 

κατείχαν.  

 Από το σύνολο του δείγματος μας όσον αφορά τα δημογραφικά τους στοιχεία, 

αρχικά, και συγκεκριμένα για το φύλο παρατηρούμε ότι από αυτούς, το 14,3% ήταν 

άνδρες και το 85,7% γυναίκες. Στη συνέχεια, ο διαχωρισμός με βάση την ηλικία τους, το 

3,2% αντιστοιχεί σε άτομα μέχρι 25 ετών, 22,2% ανήκουν τα άτομα σε 26-35 εύρος 

ηλικίας, σε ηλικία μεταξύ 36-45 ανήκει το 44,4%, μεταξύ 46-55 ανήκει το 23,8% ενώ το 

6,3% αντιστοιχεί σε άτομα μεγαλύτερα από τα 56 έτη. Η επόμενη κατηγορία όπου 

αναλύθηκε έχει σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων όπου δουλεύουν στις 

κοινωνικές δομές, το 1,6% έχει τελειώσει Δημοτικό ενώ 4,8% το Γυμνάσιο. Από το 

σύνολο των ατόμων, το 11,1% έχουν τελειώσει το Λύκειο, ΙΕΚ-ΕΠΑΛ έχουν τελειώσει 

το 38,1%, ενώ τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ έχουν αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό, 19%, Μεταπτυχιακό 

έχουν το 4,8% και το 1,6% έχει Διδακτορικό. Τα άτομα χωρίστηκαν και με βάση την 

ειδικότητα όπου έχουν στις κοινωνικές δομές όπου εργάζονται, νοσηλευτής/τρια, 

ψυχολόγος, οικογενειακή βοηθός, κοινωνιολόγος, ΤΕΦΑΑ, Π.Ε. κοινωνικής διοίκησης, 

βοηθός νοσηλευτή, Γραμματεία-υποστήριξη, λογιστής, καθαρίστρια, γενικών 

καθηκόντων, νηπιαγωγός, βοηθός μαγείρων, μαγείρων, βρεφονηπιοκόμων  και τα 

αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 12,7, 4,8, 4,8, 11,1, 4,8, 1,6, 1,6, 6,3, 1,6, 1,6, 4,8, 1,6, 



 

93 

9,5, 1,6, 6,3, 25,4. Τα άτομα ερωτήθηκαν και για τα έτη προϋπηρεσίας όπου έχουν στον 

οργανισμό, 1-10 έτη ήταν το 31,7%, 11-20 έτη ήταν λίγο πάνω από το 50% των 

ερωτηθέντων δηλαδή το 52,4%, 21-30 έτη προϋπηρεσίας είχαν το 12,7% και πάνω από 

31 έτη αντιστοιχεί σε 3,2%. Τελευταία ερώτηση όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία 

αφορά την θέση όπου κατείχαν, δύο άτομα από τα 63 άτομα ήταν σε διευθυντική θέση, 2 

άτομα ήταν προϊστάμενοι και 59 άτομα υπάλληλοι.  

 Στην συνέχεια, έγινε ανάλυση των ερωτήσεων όπου απάντησαν για την κάθε 

κλίμακα αξιολόγησης ώστε να δούμε την γνώμη όπου έχουν οι ερωτηθέντες. Όσον 

αφορά την πρώτη κλίμακα, όπου αναφέρεται στη διερεύνηση των αιτιών των 

συγκρούσεων, παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις τους βρίσκονται πάνω από τη μέση των 

απαντήσεων δηλαδή ανάμεσα από το «Πολύ» και το «Πάρα πολύ». Η μόνη ερώτηση 

όπου η τιμή της είναι κάτω από τη μέση τιμή των απαντήσεων είναι η ερώτηση 15 όπου 

οι ερωτηθέντες απάντησαν στο εάν πιστεύουν ότι θα ήταν πιο αποδοτικοί ή 

ευχαριστημένοι εάν άλλαζαν επάγγελμα όπου η απάντηση τους είναι ανάμεσα από το 

«Μέτρια» και «Αρκετά». Η επόμενη κλίμακα αξιολόγησης, για τους μεθόδους επίλυσης 

των συγκρούσεων. Η πρώτη ερώτηση της κλίμακας αυτής ρωτάει εάν έχουν  

συγκρούσεις με τους συναδέλφους, όπου το 73% απάντησε θετικά ενώ το 27% αρνητικά. 

Από το 73% των θετικών απαντήσεων, ερωτήθηκαν με ποιους συγκρούονται. Το 41% εξ 

αυτών είναι με συναδέλφους, το 12,7% με διοικητικά στελέχη, το 11,1% με άλλες 

επαγγελματικές ομάδες, το 4,8% με ενδιαφερόμενα μέρη και το 3,2% με ωφελούμενους. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την διαχείριση της σύγκρουσης όπου το μεγαλύτερο 

ποσοστό, 38,1%, διαπραγματεύεται για αμοιβαίο όφελος, το επόμενο ποσοστό, το 23,8% 

συμβιβάζεται, το 19% προσπαθεί να αποφύγει, το 7,9% διεκδικεί μέχρι να κερδίσει, το 

6,3%  αποδέχεται την επιθυμία της άλλης πλευράς προκειμένου να δοθεί τέλος στη 

σύγκρουση    και το 4,8% απευθύνεται σε τρίτο άτομο, το όποιο είναι ουδέτερο, 

ανεξάρτητο, αμερόληπτο για την επίλυση της σύγκρουσης. Η τελευταία ερώτηση της 

δεύτερης κλίμακας αφορά ποιον θα επέλεγαν εάν στην προηγούμενη ερώτηση είχαν 

επιλέξει το τρίτο άτομα. Το 30,2% θα επέλεγε συνάδελφο, το 23,8% προϊστάμενο, το 

25,4% θα επέλεγε τον Διευθυντή, το 7,9% ανεξάρτητο διαμεσολαβητή και το 12,7% θα 

επέλεγε άλλο άτομο.  
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 Από την πολυμεταβλητή ανάλυση όπου πραγματοποιήθηκε ώστε να γίνει 

σύγκριση των κλιμάκων αξιολόγησης με τα δημογραφικά στοιχεία, δε βρέθηκε 

συσχέτιση μεταξύ τους. Περαιτέρω ανάλυση όχι στο σύνολο αλλά για την κάθε μία 

ερώτηση ξεχωριστά παρατηρούμε ότι σε καμία ερώτηση δεν επηρεάζεται το φύλο. Όσον 

αφορά την ηλικία παρατηρούμε συσχέτιση με την ερώτηση 23 όπου αφορά το εάν  

θεωρούν ότι τα μηνύματα που στέλνετε γίνονται αντιληπτά από τους συναδέλφους σας ή 

παραποιούνται σκόπιμα. Για το μορφωτικό επίπεδο, παρατηρήσαμε συσχέτιση με τις 

ερωτήσεις Β9(Κατά πόσο πιστεύετε ότι το αντικείμενο της εργασίας σας ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντα σας), Β15(Πιστεύετε ότι θα ήσασταν πιο αποδοτικοί και 

ευχαριστημένοι εάν αλλάζατε επάγγελμα), Β22(Πιστεύετε ότι οι διαφορές στο 

μορφωτικό επίπεδο μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των 

συναδέλφων-επαγγέλματικών ομάδων), C28(Έχετε συγκρούσεις με συναδέλφους 

εξαιτίας της επαγγελματικής συνεργασίας). Για την ειδικότητα με τις ερωτήσεις 

B8(Θεωρείτε ότι το είδος της εργασίας που εκτελείται ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

που είχατε πριν την πρόσληψη σας), B9(Κατά πόσο πιστεύετε ότι το αντικείμενο της 

εργασίας σας ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα σας), B10(Θεωρείτε ότι είστε 

ευχαριστημένος/-η από το χώρο που εργάζεσθε), B13(Πιστεύετε ότι οι επιδιώξεις σας 

από τον οργανισμό στον οποίο εργάζεσθε σχετίζονται με τις επιδιώξεις του οργανισμού 

από εσάς), B16(Εάν δέχεστε εντολές από περισσότερους από έναν υπευθύνους αυτό 

επηρεάζει την απόδοση σας), B18(Κατά πόσο πιστεύετε ότι η εξουσία που σας έχει δοθεί 

είναι αρκετή για να διεκπεραιώσετε τα καθήκοντα σας), B24(Πιστεύετε ότι 

επιβραβεύεστε από την εργασία σας ανάλογα με την  απόδοση σας;(προαγωγή, 

bonus,άδειακ.λ.π.)), C28(Έχετε συγκρούσεις με συναδέλφους εξαιτίας της 

επαγγελματικής συνεργασίας). Επόμενο δημογραφικό στοιχείο όπου αναλύθηκε είναι τα 

έτη προϋπηρεσίας όπου βρέθηκε συσχέτιση με τις ερωτήσεις  Β16(Εάν δέχεστε εντολές 

από περισσότερους από έναν υπευθύνους αυτό επηρεάζει την απόδοση σας), 

Β19(Θεωρείτε ότι  η ευθύνη που σας αναλογεί για την επίτευξη ενός στόχου είναι ικανή 

να σας παρακινήσει για την επιτυχή ολοκλήρωση του), Β26(Πιστεύετε ότι η διοίκηση  

του οργανισμού έχει πλήρη επίγνωση για την απόδοση της εργασίας σας), C31(Εάν 

αποφασίζατε να επιλέξετε ένα τρίτο άτομο για την επίλυση της σύγκρουσης ποιον θα 

επιλέγατε) και τελευταία συσχέτιση αφορούσε με την θέση όπου κατέχουν στην 
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κοινωνική δομή με τις ερωτήσεις Β27 (Θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας εξέλιξη και 

προαγωγή είναι σημαντική για εσάς) και C31(Εάν αποφασίζατε να επιλέξετε ένα τρίτο 

άτομο για την επίλυση της σύγκρουσης ποιον θα επιλέγατε). 

 Εν ακολουθία των παραπάνω αναλύσεων έγινε κατηγοριοποίηση των 

ερωτηθέντων με βάση τα σκορ τους, για την πρώτη κλίμακα ομαδικά σε όλες τις 

ερωτήσεις καθώς με βάση τον βαθμό αξιοπιστίας, οι ερωτήσεις είχαν συνάφεια μεταξύ 

τους ενώ για την δεύτερη κλίμακα έγινε ανάλυση των σκορ για την κάθε μία ερώτηση 

ξεχωριστά με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία και για τις δύο κλίμακες. Όσον αφορά 

την πρώτη κλίμακα παρατηρούμε, ότι όσο και οι γυναίκες όσο και οι άντρες οι 

πλειοψηφία τους είναι σε υψηλό σκορ για την διερεύνηση των αιτιών των συγκρούσεων. 

Ομοίως και για το μορφωτικό επίπεδο, η πλειοψηφία είναι σε υψηλό σκορ με τη διαφορά 

ότι μεγάλο ποσοστό των ατόμων όπου έχουν τελειώσει ΙΕΚ-ΕΠΑΛ βρίσκονται στη μέση 

των σκορ περίπου. Το επόμενο στοιχείο όπου εξετάστηκε έχει σχέση με την ειδικότητα, 

όπου όλοι τους είχαν υψηλό σκορ. Η επόμενη ανάλυση αφορούσε το έτη προϋπηρεσίας, 

στα 2 εύρη μικρότερων ετών προϋπηρεσίας παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός αυτών 

χωρίζεται από το μεσαίο και το υψηλό σκορ. Ενώ στα επόμενα δύο εύρη ετών όπου είναι 

χρόνια στην υπηρεσία παρατηρούμε ότι όλος ο πληθυσμός εξ αυτών βρίσκεται σε υψηλό 

σκορ. Τελευταία συσχέτιση αφορά με την θέση όπου κατείχαν, παρατηρούμε ότι υψηλά 

ιστάμενοι έχουν και υψηλά σκορ ενώ ο πληθυσμός των ατόμων όπου εργάζονται ως 

υπάλληλοι χωρίζονται ανάμεσα σε μεσαίο και υψηλό σκορ για τα αίτια των 

συγκρούσεων. Η επόμενη κλίμακα όπου αναλύθηκε για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά 

αφορά τις μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων. Όσον αφορά για το φύλο, και τα δύο οι 

περισσότερες συγκρούσεις πραγματοποιούνται με συναδέλφους, οι περισσότερες 

γυναίκες διαπραγματεύονται για αμοιβαίο όφελος ενώ οι περισσότεροι άνδρες 

προσπαθούν να αποφύγουν, ενώ για την επίλυση της σύγκρουσης με τη βοήθεια τρίτου 

ατόμου οι περισσότερες γυναίκες απευθύνονται στο διευθυντή τους ενώ οι άνδρες σε 

συναδέλφους. Το επόμενο δημογραφικό στοιχείο αφορά την ηλικία όπου, τα άτομα άνω 

των 36 ετών απευθύνονται στον διευθυντή τους για επίλυση του προβλήματος ενώ οι 

νεότεροι απευθύνονται σε συναδέλφους. Ακολούθως, η επόμενη συσχέτιση είναι με το 

μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων οι οποίοι τα άτομα όπου έχουν τελειώσει ΕΠΑΛ-

ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό στην απάντηση ότι έχουν συγκρούσεις με ποιους, 
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αυτοί ήταν οι συνάδελφοι. Αυτοί που προσπαθούν να συμβιβαστούν ή προσπαθούν να 

αποφύγουν την σύγκρουση είναι απόφοιτοι όλων των επιπέδων. Παρατηρούμε ότι σε 

προϊστάμενο ή και διευθυντή απευθύνονται τα άτομα τα οποία έχουν Πανεπιστημιακή 

μόρφωση ή και ανώτερη ενώ οι υπόλοιποι στους συναδέλφους. Όσον αφορά την 

ειδικότητα, παρατηρούμε μία ομοιογένεια στις απαντήσεις τους. Η θετική απάντηση για 

τις συγκρούσεις παρατηρούμε ότι είναι ανεξάρτητη από τα έτη προϋπηρεσίας, 

παρατηρούμε ότι όσο λιγότερα είναι τα έτη τόσο οι συγκρούσεις γίνονται με 

συναδέλφους ενώ όσα περισσότερα τα έτη οι συγκρούσεις γίνονται με διοικητικά 

στελέχη ή ανωτέρους. Επίσης, όσον αφορά με τα έτη προϋπηρεσίας και σε ποια άτομα 

θα απευθύνονταν ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, τα άτομα με 20 έτη και λιγότερα 

απευθύνονται στον διευθυντή ενώ άτομα με περισσότερα έτη υπηρεσίας απευθύνονται 

τόσο σε άλλα ανεξάρτητα άτομα. Στην θέση όπου κατείχαν, το 70% περίπου του 

πληθυσμού είναι υπάλληλοι οπότε είναι και δύσκολη η αξιολόγηση της ερώτησης.  

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα, συνάδουν και με τη βιβλιογραφία όσον αφορά 

τα αίτια όπου γίνονται οι συγκρούσεις και πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι το 

μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων αλλά και τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχουν στον 

οργανισμό καθώς μας δείχνουν και τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και λύσης της 

σύγκρουσης. Οι συνέπειες των συγκρούσεων έχουν τόσο θετικό όσο και αρνητικό 

χαρακτήρα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μάθουν μέσα από αυτές για καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ τους και μη διαιώνιση του προβλήματος μέσα στον οργανισμό. Η 

διαχείριση των συγκρούσεων είναι η συστηματική διαδικασία που σκοπεύει στην εύρεση 

αμοιβαίων ικανοποιητικών λύσεων για τα συγκρουόμενα μέρη. Σε κάθε προσπάθεια 

επίλυσης των συγκρούσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν πως οι συγκρούσεις 

δημιουργούνται από άτομα τα οποία έχουν κάποια είδους σχέση μεταξύ τους. Επομένως 

είναι πολύ βασικό να εξεταστούν οι ανθρώπινοι παράμετροι, τα συναισθήματα και οι 

προσδοκίες των εργαζομένων σε σχέση με τους στόχους και τις ανάγκες της ομάδας. Οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης του κάθε προβλήματος εξαρτάται από ποιο πλευρά «έχει 

δίκιο» ή όχι. Με βάση τα αποτελέσματα μας, παρατηρούμε ότι ανάλογα με το μορφωτικό 

επίπεδο αλλά και τα χρόνια όπου έχουν στην εργασία τους τα άτομα χρησιμοποιούν και 

διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης για την λύση της σύγκρουσης. Όσον αφορά την 

διαχείριση της σύγκρουσης με την μέθοδο της διαμεσολάβησης, δεν υπάρχει στο δείγμα 
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μας μεγάλο ποσοστό όπου θα χρησιμοποιούσε το τρίτο άτομο για την λύση αλλά στην 

ερώτηση όπου θα γίνει η χρήση του τρίτου προσώπου, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ατόμων χρησιμοποιούν τους συναδέλφους τους αλλά και αυτό εξαρτάται 

από την ηλικία των ατόμων, την θέση όπου κατέχουν αλλά και τα χρόνια στην υπηρεσία 

ενώ άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, χρόνια  στη δουλειά αλλά και ηλικιακά 

απευθύνονται σε υψηλά ιστάμενους για την λύση του προβλήματος.  
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ΜΕΡΟΣ Α  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

(Σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο)  

1. Φύλο:           Γυναίκα      Άνδρας   

2. Ηλικία: 

Έως 25                    26-35                  36-45    

46-55                      56και πάνω    

3. Μορφωτικό επίπεδο: 

Δημοτικό             Γυμνάσιο                 Λύκειο            ΙΕΚ-ΕΠΑΛ    

ΤΕΙ                      ΑΕΙ              Μεταπτυχιακό            Διδακτορικό    

4. Ειδικότητα 

 

5. Έτη προϋπηρεσίας: 

 

1-10          11-20        21-30          31και πάνω    

 

6. Θέση την οποία κατέχετε: 

Διευθυντής/Διευθυντρια                            Προϊστάμενος/Προισταμένη    

Υπάλληλος     

ΜΕΡΟΣ Β  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

              (Σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο) 

7. Πιστεύετε ότι η εργασία σας, σας εξασφαλίζει αίσθηση ασφάλειας και 

σιγουριάς; 

Καθόλου                    Λίγο             Μέτρια             Αρκετά  

Πολύ                         Πάρα  πολύ  

8. Θεωρείτε ότι το είδος της εργασίας που εκτελείται ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες που είχατε πριν την πρόσληψη σας; 
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 Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                         Πάρα  πολύ  

9. Κατά πόσο πιστεύετε ότι το αντικείμενο της εργασίας σας 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα σας; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά 

Πολύ                        Πάρα  πολύ 

10. Θεωρείτε ότι είστε ευχαριστημένος/-η από το χώρο που εργάζεσθε; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά 

Πολύ                        Πάρα  πολύ 

 

11. Πιστεύετε ότι έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά 

Πολύ                        Πάρα  πολύ 

12. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τους ρόλους και τα καθήκοντα που 

σας έχουν ανατεθεί; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

13. Πιστεύετε ότι οι επιδιώξεις σας από τον οργανισμό στον οποίο 

εργάζεσθε σχετίζονται με τις επιδιώξεις του οργανισμού από εσάς; 

 Καθόλου                   Λίγο             Μέτρια             Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

14. Θεωρείτε ότι οι αποδοχές σας είναι ικανοποιητικές για να σας 

παρακινήσουν να εργαστείτε; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

15. Πιστεύετε ότι θα ήσασταν πιο αποδοτικοί και ευχαριστημένοι εάν 

αλλάζατε επάγγελμα; 

 Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

16. Εάν δέχεστε εντολές από περισσότερους από έναν υπευθύνους αυτό 

επηρεάζει την απόδοση σας; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια             Αρκετά  

Πολύ                         Πάρα  πολύ  
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17. Πιστεύετε ότι οι θεσμοθετημένοι κανονισμοί καθορίζουν τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα σας επαρκώς και με σαφήνεια; 

Καθόλου                   Λίγο             Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

18. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η εξουσία που σας έχει δοθεί είναι αρκετή 

για να διεκπεραιώσετε τα καθήκοντα σας; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

 

19. Θεωρείτε ότι  η ευθύνη που σας αναλογεί για την επίτευξη ενός 

στόχου είναι ικανή να σας παρακινήσει για την επιτυχή ολοκλήρωση 

του; 

Καθόλου                   Λίγο           Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

20. Θεωρείτε ότι οι εντολές που δέχεστε από τους ανωτέρους σας είναι 

αμερόληπτες και μη κατευθυνόμενες; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

21. Πιστεύετε ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των τμημάτων είναι 

δίκαιη και αμερόληπτη; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

22. Πιστεύετε ότι οι διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων-

επαγγέλματικών ομάδων; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

23. Θεωρείτε ότι τα μηνύματα που στέλνετε γίνονται αντιληπτά από τους 

συναδέλφους σας η παραποιούνται σκόπιμα; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

 

24. Πιστεύετε ότι επιβραβεύεστε από την εργασία σας ανάλογα με την  

απόδοση σας;(προαγωγή, bonus,άδεια  κ.λ.π.) 
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Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά 

Πολύ                       Πάρα  πολύ 

25. Πιστεύετε ότι οι αμοιβές μεταξύ των διάφορων επαγγελματικών 

ομάδων είναι δίκαιες και αντικειμενικές; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

26.Πιστευετε ότι η διοίκηση  του οργανισμού έχει πλήρη επίγνωση για την 

απόδοση της εργασίας σας; 

Καθόλου                   Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

27.Θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας εξέλιξη και προαγωγή είναι 

σημαντική για εσάς;  

Καθόλου                    Λίγο            Μέτρια            Αρκετά  

Πολύ                        Πάρα  πολύ  

ΜΕΡΟΣ  Γ   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

(Σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο) 

28.Εχετε συγκρούσεις με συναδέλφους εξαιτίας της επαγγελματικής 

συνεργασίας; 

Ναι                         

Όχι                         

  29.Αν ναι ,με ποιους συγκρούεστε συχνότερα: 

 (Επιλέξετε μια ή και περισσότερες απαντήσεις) 

α)Συναδέλφους                                                             

β)Άλλες επαγγελματικές ομάδες                                  

β.1)Διοικητικά στελέχη(προϊστάμενος-διευθυντής)    

β.2)Ενδιαφερόμενα μέρη (αιρετούς κ.λ.π.)                  

β.3)Ωφελούμενους                                                       
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30. Όταν βρίσκεστε σε σύγκρουση πως προσπαθείτε να τη διαχειριστείτε: 

(Επιλέξετε μια ή και περισσότερες απαντήσεις) 

α)Διεκδικώ μέχρι να κερδίσω                                      

β)Συμβιβάζομαι                                                           

γ)Προσπαθώ να αποφύγω                                            

δ)Αποδέχομαι την επιθυμία της άλλης πλευράς προκειμένου να δοθεί τέλος 

στη σύγκρουση                                                   

ε)Διαπραγματεύομαι για αμοιβαίο όφελος                  

στ)Απευθύνομαι σε τρίτο άτομο ,το όποιο είναι ουδέτερο, ανεξάρτητο, 

αμερόληπτο για την επίλυση της σύγκρουσης.           

31.Εαν αποφασίζατε να επιλέξετε ένα τρίτο άτομο για την επίλυση της 

σύγκρουσης ποιον θα επιλέγατε;(Επιλέξετε μια ή και περισσότερες απαντήσεις) 

α)Συνάδελφο                                                              

β)Προϊστάμενο                                                           

γ)Διευθυντή                                                                

δ)Ανεξάρτητο διαμεσολαβητή                                   

ε)Άλλο άτομο (αιρετό κ.λ.π.)                                     

 

     Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας! 

 

 


