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 Περίληψη 

 

Αναμφίβολα, ο θεσμός της διαμεσολάβησης τα τελευταία χρόνια 

ακολουθώντας τα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο στη διαδικασία  

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κερδίζει έδαφος στην πατρίδα μας. Η χώρα στην 

οποία εφαρμόστηκε αρχικά στη σύγχρονη εποχή είναι οι Η.Π.Α με αμέσως επόμενες 

τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οδηγίας 2008/52/ΕΚ «για ορισμένα θέματα αστικής 

και εμπορικής διαμεσολάβησης» έχουμε τα πρώτα σπέρματα που άνοιξαν το δρόμο 

για τη καθιέρωση της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη. Η Ελλάδα τώρα, ενσωμάτωσε 

την Ευρωπαϊκή οδηγία δύο χρόνια αργότερα    με τον νόμο 3898/2010 «για την 

διαμεσολάβηση στις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις». 

Αν και θα αναλυθεί σε κεφάλαιο στη συνέχεια, σε μια πρώτη προσέγγιση η 

διαμεσολάβηση είναι μία ευέλικτη αλλά και διαρθρωμένη διαδικασία 

υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης, όπου τα μέρη που διαφωνούν επιλέγουν ένα 

ουδέτερο τρίτο πρόσωπο το διαμεσολαβητή, ο οποίος τα βοηθά να καταλήξουν σε 

μια κοινά αποδεκτή εφαρμόσιμη συμφωνία. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τις εναλλακτικές 

μορφές επίλυσης διαφορών, μέσα από μία ιστορική αναδρομή, την εμφάνισή τους 

ανά τους αιώνες στη χώρα μας αλλά και στη συνέχεια στην εποχή μας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ορισθεί ως έννοια, θα διατυπωθούν  οι αρχές , η 

διαδικασία και τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης καθώς και ο ορισμός της 

έννοιας της διαιτησίας αλλά και η σύγκρισή της με τη διαμεσολάβηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα ερευνηθούν οι τύποι, οι μορφές, οι αιτίες, οι συνέπειες 

και οι τρόποι αντιμετώπισης της σύγκρουσης στους Ο.Τ.Α. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε μέσα από ένα ερωτηματολόγιο να 

διερευνήσουμε τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο Λαρισαίων και το 

ρόλο της διαμεσολάβησης ως ένα πιθανό τρόπο επίλυσής τους. 

 

Λέξεις – κλειδιά : Διαμεσολάβηση, Εργασιακές συγκρούσεις, ΟΤΑ.  
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Abstract  

Following what is happening globally in the process of alternative dispute 

resolution, the Institution of Mediation is undoubtedly gaining ground in our country 

in recent years. The country in which it was first introduced in modern times is the 

United States, followed by New Zealand, Australia and the United Kingdom. Τhe first 

seeds that paved the way for the establishment of mediation in Europe appear in the 

Framework of the European Union, through Directive 2008/52 / EC "On certain 

issues of civil and commercial mediation".  Greece has now incorporated the 

European directive into the law of 3898/2010  "On Mediation in Civil and 

Commercial Cases". Although it will be discussed in more detail later, in the first 

approach mediation is a flexible but structured process of assisted negotiation where 

the parties in  dispute choose a neutral third party mediator, who helps them reach a 

mutually acceptable and? applicable agreement.  

In the first chapter wewill try to capture the alternative forms of dispute 

resolution through a historical review of their appearance over the centuries in our 

country until present time. προτείνω: In the  first chapter, alternative  forms of dispute 

resolution are captured through a historical review of their appearance over centuries  

until present time in our country. 

In the second chapter, Mediation is defined as a concept.  Principles, process 

and the advantages of Mediation are defined accordingly. Last of all, the definition of 

the concept of Arbitration is presented in comparison with that of Mediation. 

In the third chapter, the types, forms, causes and consequences of conflict are 

examined as well as ways to deal with it. 

In the fourth chapter, there appears an effort to investigate the conflicts that 

take place in the Municipality of Larissa and the role of Mediation as a possible way 

to solve them. The issue is approached through a questionnaire. 
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Σκοπός της έρευνας  

 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι  η πορεία του ανθρώπου στο διάβα των αιώνων είναι 

μία πορεία συνεχών συγκρούσεων που οδήγησαν ειδικά στον προηγούμενο αιώνα σε 

ανυπολόγιστες καταστροφές με απώλεια ανθρώπινων ζωών αλλά και τεράστιο 

ψυχικό κόστος. Παρά την τεράστια τεχνολογική πρόοδο των ημερών μας και την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο δυτικό κατά βάση κόσμο ο άνθρωπος συνεχίζει 

να υστερεί στον ηθικό τομέα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διενέξεις και 

συγκρούσεις που δε συνάδουν με το μορφωτικό του επίπεδο. Για την επίλυση λοιπόν 

των διαφορών αυτών σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δράσης , από τα αρχαία χρόνια 

θεσπίστηκε ο θεσμός της δικαιοσύνης στον οποίο οι άνθρωποι όταν θεωρούν ότι 

αδικούνται προσφεύγουν για να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Η απονομή της 

δικαιοσύνης  ανατέθηκε κατ΄ αρχάς στα τακτικά δικαστήρια. 

Παράλληλα όμως με τη τακτική δικαιοσύνη στην εποχή μας υπάρχουν και 

άλλοι θεσμοί  εξωδικαστικοί όπως αυτός της διαιτησίας που λειτουργούν από την 

αρχαιότητα. Και πάλι ωστόσο ο θεσμός της διαιτησίας λειτουργεί με τη λογική της 

τακτικής δικαιοσύνης όπου ένας τρίτος αποφασίζει για την επίλυσης μιας διαφοράς 

δύο μερών. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τον φόρτο των δικαστηρίων και την 

καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων γέννησε την ανάγκη για εξεύρεση νέων 

τρόπων επίλυσης διαφορών εξωδικαστικά, με μία από αυτές τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. Στην πρώτη περίοδο εμφάνισής της συνδέθηκε με την ίδια την 

δημοκρατική διακυβέρνηση, μιας και θεωρήθηκε θεσμός που προάγει τις 

δημοκρατικές αρχές και αξίες.
1
  

Το παρόν πόνημα θα προσπαθήσει μέσα από ένα ερωτηματολόγιο να 

διερευνήσει τις διαδικασία των συγκρούσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον και 

συγκεκριμένα στο Δήμο Λαρισαίων καθώς και κατά πόσο η διαδικασία της 

διαμεσολάβησης  θα μπορούσε να καταστεί μία μέθοδος που συμβάλλει στην 

επίλυση των διαφορών μέσα σε ένα φορέα του δημοσίου όπως ένας δήμος.  

Πριν διερευνήσουμε και αναλύσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα 

προηγηθεί μια αναφορά μέσω ιστορικής αναδρομής στις μεθόδους εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών ανά τους αιώνες στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια θα αναλυθεί 

                                                 
1
 Alfini, Press, Sternlight, & Stulberg, 2006, σελ.28-29 
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σε βάθος τι είναι η διαμεσολάβηση και ποιες αρχές την διέπουν αλλά και θα γίνει 

αναλυτική καταγραφή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Ακόμα, θα αναφερθούν 

τα πλεονεκτήματά της ως θεσμού αλλά θα καταδειχθούν οι μορφές και οι τύποι 

συγκρούσεων. Θα αναλυθούν επιπρόσθετα οι φάσεις της σύγκρουσης , οι αιτίες της 

αλλά και οι συνέπειες της.  Τέλος αφού έχουν αναλυθεί όλα αυτά θα γίνει αναφορά 

στις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, στους τρόπους επίλυσης μέσω της 

διαμεσολάβησης , όπως και τις κατηγορίες της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Οι μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 

1.1 Ιστορική Αναδρομή  

 

 Κατά τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό και πολιτικό ον. 

Δύσκολα μπορεί  να ευδοκιμήσει και να επιβιώσει εκτός κοινωνικού πλαισίου εκτός 

αν είναι θηρίο ή θεός. Ταυτόχρονα, έχει έμφυτη τη τάση να συνυπάρχει, να 

συνεργάζεται και να επικοινωνεί με τον κοινωνικό του περίγυρο ώστε να επιβιώσει 

αφενός αλλά και να καλλιεργηθεί πνευματικά αφετέρου. Στις μέρες μας ωστόσο, 

λόγω πολυάριθμων προβλημάτων της σύγχρονης πραγματικότητας οι άνθρωποι δεν 

βιώνουν εύκολα την αίσθηση του ανήκειν σε καμιά ομάδα, δεν είναι αλληλέγγυοι και 

δεν επικοινωνούν στο βαθμό που απαιτείται με τους γύρω τους. Απότοκος λοιπόν 

όλων αυτών αποτελεί η εμφάνιση διαφωνιών ,εντάσεων ανάμεσα στα μέλη των 

κοινωνικών ομάδων οι οποίες για να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί μια κοινωνία 

οφείλουν να επιλυθούν
2
. 

Ειδικότερα, στον ελλαδικό χώρο η μετάβαση από την εγγενή τάση του 

ανθρώπου για βίαιη επίλυση των διαφωνιών, που χαρακτηρίζει συνολικά πρωτόγονες 

κοινωνίες και φτάνει μέχρι και την εποχή μας, έγινε χρονικά πολύ  πρώιμα. Ειδική 

αναφορά γίνεται από ιστορικούς στην απονομή δικαιοσύνης από επιφανή πρόσωπα 

κοινής αποδοχής ήδη από την προϊστορική περίοδο. Ο Στράβων αναφέρει ότι στην 

Μινωική Κρήτη (2600-1450π.Χ) εφαρμοζόταν δίκαιο και έθιμα, καθώς ο βασιλιάς 

Μίνωας καταγράφεται πέρα από βασιλιάς ως νομοθέτης και δικαστής. 

Στην αρχαϊκή εποχή (800-459 π.Χ) μελετώντας κάποιος την αρχαία ελληνική 

γραμματεία διαπιστώνει συχνή αναφορά στους όρους δίκαιο και δικαιοσύνη. Για 

παράδειγμα έχουμε καταγραφή στην Οδύσσεια του Ομήρου της φράσης ότι οι θεοί 

                                                 
2
  Οικονομόπουλος,1937 
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τιμούν το δίκαιο. Κατά τον Σόλωνα η δικαιοσύνη αποτελεί τιμωρό θεότητα ενώ κατά 

τον Ησίοδο υποστηρίζεται ότι η δικαιοσύνη υπερτερεί της αδικίας
3
. Στην περίοδο 

αυτή και συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη 

φορά οι διαιτητές και οι συμβιβαστές παράλληλα με τις κρίσεις που κάνει ο βασιλιάς. 

Από τη μια ο συμβιβαστής πρότεινε στα μέρη συμβιβαστικές λύσεις, ενώ ο διαιτητής 

εξέδιδε αποφάσεις. Κοινός στόχος και των δύο αποτελούσε η ύπαρξη λύσης στα 

προβλήματα που απασχολούσαν τους πολίτες που προσέρχονταν σε αυτούς
4
. 

Η κλασική περίοδος είναι αναμφίβολα μία περίοδος (459- 323 π.Χ) 

γενικότερης ακμής του πολιτισμού και εγκαθίδρυσης του δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Συνεπώς αξίες όπως αυτή της δικαιοσύνης και της ανάγκης 

ουσιαστικής εφαρμογής της σε κάθε πτυχή της κοινωνίας κρίνεται επιτακτική από 

τους μεγάλους στοχαστές του πνεύματος. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η δικαιοσύνη 

αποτελεί έξη για τον πολίτη ενώ και για τον Πλάτωνα η δικαιοσύνη έχει θεϊκή 

προέλευση. Ειδικότερα, ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια, αναφέρεται στο 

λεγόμενο επανορθωτικό δίκαιο. Αυτό σχετίζεται με θέματα που αφορούν τις σχέσεις 

των ανθρώπων μεταξύ τους ως ιδιώτες. Βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεί η 

επιείκεια, η οποία έρχεται να διορθώσει τον νόμο ο οποίος ενίοτε σφάλει καθώς έχει 

καθολικό χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν εισέρχεται το επανορθωτικό δίκαιο το όποιο 

καλύπτει αυτά τα κενά του νόμου. Ο Αριστοτέλης διακρίνει το επανορθωτικό δίκαιο 

σε δύο είδη με κριτήριο τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις εκούσιες που αφορούν 

παραδείγματα πώλησης, αγοράς, δανείου και με τα σημερινά δεδομένα έχουν να 

κάνουν με το αστικό δίκαιο και τις ακούσιες που αφορούν βαρύτερα αδικήματα όπως 

αυτά της μοιχείας, του φόνου, της κλοπής που στις μέρες υπάγονται στο ποινικό 

δίκαιο.
5
 Και τα δύο είδη σχετίζονται με την προαίρεση του υποκειμένου και τη 

βούλησή του. Το επανορθωτικό δίκαιο είναι πρόδρομος της διαδικασίας της 

διαμεσολάβησης αφού οι μεσίδιοι δηλαδή οι δικαστές κατά τον Αριστοτέλη δρουν 

όπως ο σύγχρονος διαμεσολαβητής. Επίσης, από πληροφορίες που έχουμε από 

αρχαίες τραγωδίες όπως αυτές του Αριστοφάνη διαπιστώνουμε μέσα από τη 

διακωμώδηση καταστάσεων ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι προσέφευγαν σε μεγάλο βαθμό 

στη δικαιοσύνη. 

                                                 
3
 Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014 

4
 Τριαντάρη 2018, σελ. 9 

5
 Τριαντάρη 2018, σελ.15 
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Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι από τα αρχαία χρόνια διαπιστώθηκε η ανάγκη 

για την ύπαρξη ενός συστήματος απονομής δικαιοσύνης παράλληλο, που είχε να 

κάνει με εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Αυτό ήταν μία εναλλακτική μορφή 

διαιτησίας που γίνεται φανερή από τους αρχαίους χρόνους και δεν ξεκινά στην εποχή 

μας. Πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι δικαστής και το οποίο 

καλείται να δώσει λύση σε διαφορές που έχουν. Πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν 

κύρος και απολάμβαναν του σεβασμού της πατρίδας τους
6
. Από το 399 π.Χ η 

διαιτησία καθιερώθηκε στην αρχαιότητα ως θεσμός και εάν κρινόταν από τους 

δικαστές υπήρχε προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη ή τα δύο μέρη δεν μπορούσαν 

να βρουν λύση και οριζόταν ως δημόσια διαιτησία
7
. Ο διαιτητής έχοντας ως στόχο 

την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών άκουγε τις απόψεις τους σε συνεδρίες 

που δεν είχαν περιορισμό χρόνου. Αν τα δύο μέρη δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους 

έβγαζε ο ίδιος μια απόφαση
8
. 

Στη Ρωμαϊκή εποχή τώρα η διαιτησία ήταν διαδεδομένη και οι πολίτες 

κατέφευγαν για να βρουν λύση σε διαιτητές που επέλεγαν οι ίδιοι. Ήταν μεγάλο το 

εύρος των υποθέσεων που κάλυπτε ο θεσμός της διαιτησίας
9
. Κατ αναλογία στη 

Ρωμαϊκή εποχή, οι Χριστιανοί με προτροπή των Αποστόλων όπως ανέφεραν στις 

επιστολές τους χρησιμοποιούν τη λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού με διαιτητές 

ομόθρησκούς τους. Αυτό το επέλεγαν καθώς αν δήλωναν ότι είναι χριστιανοί σε ένα 

δικαστήριο της εποχής θα έπρεπε να τιμωρηθούν
10

. 

Η περίοδος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι μία περίοδος όπου η 

απονομή της δικαιοσύνης σε μεγάλο βαθμό χωλαίνει. Συχνά παρατηρούνται 

φαινόμενα μη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων καθώς και σκανδαλώδους 

μεροληψίας των δικαστών υπέρ των οικονομικά ισχυρών διάδικων. Έτσι οι πολίτες 

καταφεύγουν στην διαιτησία και στο συμβιβασμό. Ειδικά αυτός ο θεσμός στηρίχθηκε 

και απέκτησε περισσότερη ισχύ στα χρόνια του Ιουστινιανού και υποστηρίχθηκε για 

να αποσυμφορήσει τον όγκο δουλειάς των δικαστηρίων. Μάλιστα για τον ίδιο λόγο 

τα άτομα δεν μπορούσαν να εφεσιβάλουν να αποτελέσματα της διαιτησίας
11

. 

Στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας όλοι μας έχουμε στο νου μας εικόνες 

της άτυπης επίλυσης διαφορών από τους τοπικούς άρχοντες τους λεγόμενους 

                                                 
6
 Πανταζόπουλος 1968,σελ 55 

7
 Πανταζόπουλος 1968,σελ 55 

8
 Θεοχάρης 2015 

9
 Οικονομόπουλος,1937 

10
 Λεμονίδης,2012 

11
 Θεοχάρης 2012 
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δημογέροντες. Αυτοί, είτε οι εκκλησιαστικοί άρχοντες διευθετούσαν τις ιδιωτικών 

διαφορές των πολιτών αν ζητούσαν την παρέμβασή τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο σασμός στα χωριά κυρίως της ορεινής Κρήτης όπου ο 

γεροντότερος ηλικιακά κάτοικος προσπαθεί να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των δύο 

μερών εξευρίσκοντας μια συμβιβαστική λύση που θα είναι ειρηνική. 

Μία μορφή διαμεσολάβησης συναντούμε στον ελλαδικό χώρο και σε 

διάφορες περιοχές που βρισκόταν υπό ενετική κατοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ύπαρξη συμφωνητικών που καταρτίζονται στα Επτάνησα που βρίσκονται 

υπό Ενετική κατοχή (1485- 1797). Μέσω υπογραφής λοιπόν κάποιων εγγράφων που 

υπογράφονται ενώπιον  νοταρίων δηλαδή συμβολαιογράφων της εποχής υπήρχε 

συμφωνία και διευθέτηση διαφωνιών ανάμεσα σε οικογένειες ή άτομα και 

αφορούσαν είτε κλοπές, βιασμούς, βεντέτες ή οικονομικές διαφορές. 

 

1.2 Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών στη σύγχρονη εποχή. 

 

Είναι από όλους αρχικά γνωστό ότι η διαμεσολάβηση με τη σύγχρονη μορφή 

της ως μέθοδος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δεν έχει την απαρχή της στο 

ελληνικό κράτος. Όπως ειπώθηκε εν τάχει στην έναρξη της εργασίας η πρώτη μορφή 

διαπραγμάτευσης σε συλλογικό επίπεδο λαμβάνει χώρα στις Η.Π.Α. με το ρόλο του 

άτυπου διαμεσολαβητή να έχει ο ίδιος ο αμερικανός Πρόεδρος στο μακρινό έτος 

1838. Η αιτία αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης 

μεταξύ του κράτους και των ναυτεργατών με αφορμή μια απεργία τους.
12 

 

Στην ουσία όμως η εξωδικαστική μορφή επίλυσης διαφορών αναπτύσσεται 

στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1970. 

Και πάλι η χώρα που άνοιξε το δρόμο, για αυτό που ονομάστηκε αργότερα 

διαμεσολάβηση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι αιτίες που ώθησε την 

αμερικανική κοινωνία να οδηγηθεί καταρχήν σε ένα μοντέλο πολλαπλών θυρών 

(multi- door courthouse) στα δικαστήρια είναι η καθυστέρηση στην απονομή 

δικαιοσύνης. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων τα αντίπαλα 

μέρη σε μία σύγκρουση να επιλέξουν όχι την τακτική δικαιοσύνη αλλά άλλες 

εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.
13

 

                                                 
12

 Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014 σελ.12-13 
13

 Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014 σελ.12-13 
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Ακολουθώντας το παράδειγμα και το δρόμο που άνοιξαν οι Η.Π.Α ανάλογη 

πρακτική αναφορικά με τις οικογενειακές υποθέσεις υιοθέτησε η Μεγάλη Βρετανία 

και στη συνέχεια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
14

 Μάλιστα για να αντιληφθεί 

κανείς το πόσο η Βρετανική Δικαιοσύνη στηρίζει το θεσμό της διαμεσολάβησης 

αρκεί να καταλάβει πως ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο δικαστή αν κρίνει ότι ένας 

από τους δύο διάδικούς αποφεύγει επίτηδες τη διαμεσολάβηση ακόμα και σε 

περίπτωση που κερδίσει το δικαστήριο δύναται ο δικαστής να του χρεώσει τα έξοδα 

του αντιδίκου του.
15

 

Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω οδηγιών όπως αυτή του 

2000/31/ΕΚ καλούνται τα κράτη μέλη της Ε.Ε να μεριμνούν ώστε να μην εμποδίζεται 

η προώθηση χρήσεων μεθόδων εξωδικαστικού συμβιβασμού.
16

        

 

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:   Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  

2.1 Ορισμός 

 

Ως διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 179  του νόμου υπ’ αριθμ. 4512 

που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης  ορίζεται η 

διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας και με βασικά χαρακτηριστικά την 

εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την ουδετερότητα και αμεροληψία του 

διαμεσολαβητή, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως με 

καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα να επιλύσουν με συμφωνία μια 

διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. 

Ως  διαμεσολαβητής νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τους διαδίκους και 

τη διαφορά, που αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και 

αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντας τα συμμετέχοντα μέρη να βρουν μια κοινά 

αποδεκτή λύση της διαφοράς τους. Ο διαμεσολαβητής όμως έχει την υποχρέωση να 

είναι διαπιστευμένος στην Ελλάδα ή σε κάποιο άλλο κράτος μέλος τη Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
17

.  

                                                 
14

 Lightman,2001, σελ. 98 
15

 Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014 σελ.12-18 
16

 Δελούκα Ιγγλέση, 2015,Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου σελ.172 
17

 Τριαντάρη 2018, σελ.138 
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Ο διαμεσολαβητής ως φυσικό πρόσωπο οφείλει να διαθέτει μια σειρά από 

χαρακτηριστικά με την ύπαρξη των οποίων θα είναι σε θέση να θέση να φέρει τη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης εις πέρας. Αρχικά, είναι ανάγκη να είναι ουδέτερος. 

Δεν μπορεί δηλαδή επ’ ουδενί να δείχνει καμία προτίμηση σε σχέση με τον τρόπο 

επίλυσης της διαφοράς. Όταν τα μέρη που προσέρχονται στη διαμεσολάβηση 

αναγνωρίσουν την ουδετερότητα του διαμεσολαβητή τότε σίγουρα είναι σε θέση να 

τον εμπιστευτούν. Στη συνέχεια έχει χρέος να είναι αμερόληπτος, δηλαδή με τη 

στάση να μη δείχνει τη προτίμησή του σε κάποιο από τα δύο μέρη ούτε φυσικά να 

προωθεί λύσεις που βολεύουν το ένα μέρος κάνοντας μεμονωμένες συναντήσεις. 

Επιπρόσθετα, καθήκον του είναι να είναι αντικειμενικός, μπορώντας να διακρίνει το 

τι επιθυμεί η κάθε μεριά και με αντικειμενικότητα να τους οδηγεί ώστε να 

προκρίνουν τη πιο συμφέρουσα και για τις δύο λύση, έχοντας πλήρη γνώση των 

επιδιώξεών τους. Παράλληλα ,με την αντικειμενικότητα έρχεται η εξυπνάδα που 

φυσικά είναι προσόν για κάθε άνθρωπο πόσο μάλλον για κάποιο διαμεσολαβητή που 

χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και  η ευελιξία, αφού οφείλει να είναι σε θέση να 

διευθύνει με μαεστρία την όλη διαδικασία διευκολύνοντας τη συζήτηση 

αποφεύγοντας αδιέξοδες προσεγγίσεις. Επειδή όπως προείπαμε πως έχουμε να 

κάνουμε με μια εκούσια μεν αλλά επίπονη ψυχικά διαδικασία, ο διαμεσολαβητής έχει 

χρέος πρωταρχικά να είναι προσεκτικός ακροατής αποφεύγοντας να μιλάει συνεχώς 

αλλά να επικεντρώνεται στους πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από τα μέρη που 

διαφωνούν. Σίγουρα, σε περιπτώσεις που η ένταση αυξηθεί και τα αρνητικά σχόλια 

κυριαρχούν στα δύο μέρη πρέπει με ηρεμία να τα επαναφέρει σε τάξη όντας σε θέση 

να επιλέξει πότε θα παρέμβει και πότε θα σιωπήσει. Για αυτό για να είναι ικανός να 

επαναφέρει τα αντιμαχόμενα μέρη στην τάξη και να μην παρεξηγηθεί πρώτα πρέπει 

να γίνεται σεβαστός από αυτά επιδεικνύοντας πνευματικά χαρακτηριστικά όπως 

ευγένεια, ήθος, ειλικρίνεια τα όποια μέσα στη συγκεκριμένη διαδικασία θα 

φανερώνονται. Τέλος διάθεση βιασύνης στην επίλυση της διαφωνίας  δεν πρέπει να 

υπάρχει από μέρους του καθώς γίνεται αντιληπτή από τα μέρη της διαδικασίας και 

δημιουργεί επιπρόσθετη ψυχική πίεση. Εξάλλου για να υπάρξει η πολυπόθητη 

συμφωνία αυτά πρέπει με ηρεμία να αντιληφθούν το τι τα συμφέρει ώστε να πράξουν 

το καλύτερο δυνατόν. 

Από την άλλη, πριν μπούμε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι 

χρήσιμο να αναφερθούμε και στο ρόλο του διαμεσολαβητή. Πρέπει να καταστεί 

σαφές ότι δεν επιλύει τη σύγκρουση ο εκάστοτε διαμεσολαβητής αλλά τα δύο 
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αντίπαλα μέρη. Οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν μέρος επικουρικά, όντας υπεύθυνοι 

για τη διαδικασία, ακούγοντας με προσοχή, αποφεύγοντας προσωπικά σχόλια και 

ειρωνείες ή προσβολές. Συγκεκριμένα, ο διαμεσολαβητής δεν κρίνει, δε βάζει τις 

προσωπικές του απόψεις στη συζήτηση ούτε φυσικά προτείνει τη λύση στο πρόβλημά 

τους. Σίγουρα, υποχρεούται να κρατά σημειώσεις σε όσα λέγονται και να κρίνει όσα 

θεωρούνται ωφέλιμα για τη διαδικασία με σκοπό να υπενθυμίζει και να τα 

επεξεργάζεται για να ανατροφοδοτεί τη συζήτηση. 

 

 

2.2 Διαδικασία της διαμεσολάβησης 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ και τον νόμο 3898/2010 επελέγη να μην 

ορίζεται μια συγκεκριμένη διάρθρωση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Βέβαια 

παρά το δεδομένο αυτό υπάρχει με βάση διεθνείς πρακτικές μια συγκεκριμένη δομή 

στη διαμεσολάβηση χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι και πάλι ο διαμεσολαβητής ως 

υπεύθυνος αυτής μπορεί να την προσαρμόζει ανάλογα με τα δεδομένα που έχει και 

την προσωπική του κρίση. Ειδικότερα, ο διαμεσολαβητής και τα αντιμαχόμενα μέρη 

σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πριν και μετά, συζητούν για το πώς θα διεξαχθεί. 

Αυτός που είναι υπεύθυνος για τον αν θα τηρηθεί είναι ο διαμεσολαβητής ενώ τα δύο 

μέρη καθορίζουν το περιεχόμενο και την έκβασή της
18

. 

Σε μια αρχική θεώρηση, πριν λάβει χώρα η διαμεσολάβηση  τα δύο μέρη και 

οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι τους έχουν μπει σε μια διαδικασία συζητήσεων με τον 

διαμεσολαβητή που επέλεξαν που μπορεί να γίνει και μέσω γραπτής επικοινωνίας. Σε 

αυτή τη φάση, τα δύο μέρη πρέπει να κατανοήσουν ποιος είναι  ο ρόλος του 

διαμεσολαβητή που αναφέρθηκε πρωτύτερα ώστε να έχουν επίγνωση της διαδικασίας 

και ξέρουν τι να αναμένουν από αυτή. Είναι δηλαδή απαραίτητο να έχουν κατά νου 

ότι ο διαμεσολαβητής δεν είναι ούτε δικαστής ούτε διαιτητής ,ούτε νομικός τους 

σύμβουλος και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον δικηγόρο τους. Επίσης, δεν 

θα βγάλει καμία απόφαση για τη διαφορά τους
19

.  

Ο ίδιος ο διαμεσολαβητής επίσης πριν αναλάβει δράση έχει υποχρέωση 

σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του ελληνικού κώδικα των Διαπιστευμένων 

                                                 
18

 Θεοχάρης 2015, σελ 108 
19

 Θεοχάρης 2015, σελ 239 
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Διαμεσολαβητών και με βάση την αρχή της αμεροληψίας να μην αναλάβει την 

διαμεσολάβηση αν διαπιστωθούν σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του ή 

οποιοδήποτε κώλυμα που να επηρεάζει την ανεξαρτησία του
20

. 

Αφού λοιπόν δεν διαπιστωθεί κανενός τύπου κώλυμα ο διαμεσολαβητής σε 

συνεννόηση με τα δύο μέρη και τους πληρεξούσιους τους φροντίζουν να ορίσουν για 

το τόπο αλλά και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η συνάντησή τους. Η 

επιλογή αυτή πρέπει να συμφωνηθεί σε συνεργασία όλων καθώς όλοι  οφείλουν να 

έχουν την ημέρα της συνάθροισης άπλετο χρόνο μιας και δε γνωρίζουν χρονικά το 

πέρας της
21

.   

Υπάρχει μια μερίδα διαμεσολαβητών οι οποίοι ζητούν να λάβουν γνώση, αν 

υπάρχουν μέσα από ενημερωτικά σημειώματα, στοιχεία τα οποία δίνουν πληροφορίες 

για το τι έχει επισυμβεί στη σύγκρουσή τους έως τώρα. Όμως σε καμία περίπτωση 

δεν πρόκειται για δικόγραφα, απλά εκθέτουν τους προβληματισμούς , τις σκέψεις , τα 

αιτήματα ή και τις προθέσεις τους. Όλα αυτά με βάση την αρχή της 

εμπιστευτικότητας δεν κοινοποιούνται στην άλλη πλευρά.
22

 Άλλοι πάλι 

διαμεσολαβητές δεν επιθυμούν να λάβουν καμία γνώση πριν τη πρώτη συνάντηση 

της υπόθεσης της διαμεσολάβησης. Είναι κάτι που αφορά τη προσωπική άποψη του 

κάθε διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. 

Έχοντας γίνει όλες αυτές οι προετοιμασίες και ενέργειες εκ μέρους του 

διαμεσολαβητή μπορεί πλέον να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που δεν είναι άλλο 

από τη διενέργεια της διαμεσολάβησης. Αυτή πρέπει να διεξαχθεί σε ένα χώρο 

ουδέτερο, ο οποίος είναι φροντισμένος με επιμέλεια και να προδιαθέτει ευνοϊκά τον 

επισκέπτη ώστε να νιώσει ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον οικείο και φιλόξενο. 

Σοβαρά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για άλλους ασήμαντες αλλά ουσιαστικά πολύ 

σημαντικές λεπτομέρειες όπως η διαρρύθμιση των επίπλων , ο φωτισμός ,  η 

διακόσμηση. Κανένα από τα δύο μέρη δεν πρέπει να αισθανθεί ότι παραγκωνίζεται 

άρα ο διαμεσολαβητής φροντίζει να κάθεται ανάμεσά τους και σε ίση απόσταση
23

.  

Ξεκινώντας τη διαμεσολάβηση ο διαμεσολαβητής καλωσορίζει τους 

μετέχοντες σε αυτή , συστήνεται  και τους ευχαριστεί για το γεγονός ότι πήραν αυτή 

την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό από την αρχή της διαδικασίας να τονισθούν και 

πάλι άσχετα εάν τα μέλη τα γνωρίζουν, τα  χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης, ο 
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ρόλος του διαμεσολαβητή, ο ορισμός της διαμεσολάβησης. Ακόμα γίνεται αναφορά 

ότι οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα δύο μέρη αν θελήσουν μπορούν να τερματίσουν 

τη διαδικασία. Από την εναρκτήρια αυτή συνάντηση η ύπαρξη εμπιστοσύνης είναι 

πρωτεύων στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζει ο διαμεσολαβητής
24

.   

Επιπρόσθετα, υπογράφεται το συμφωνητικό διαμεσολάβησης εάν δεν είχε 

υπογραφεί εκ των προτέρων σε προηγούμενο στάδιο. Πρόκειται για την Εμπιστευτική 

Φόρμα Εισαγωγής όπου  καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των μερών, οι 

διευθύνσεις τους, η εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και κάποιες προαιρετικές 

ερωτήσεις. Επίσης , έχουμε την Φόρμα Συγκατάθεσης στη Διαμεσολάβηση όπου τα 

δύο μέρη δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας και 

για το γεγονός ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αμοιβαία συγκατάθεση σε 

κάποιο δικαστήριο. Τονίζεται σε αυτήν ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή δεν είναι 

νομικής φύσεως ή οικονομικής αλλά υποστηρικτικός ώστε να επικοινωνήσουν μια 

κοινά αποδεκτή λύση. Επίσης, οι δικαστικές διαδικασίες κάθε τύπου σταματούν όσο 

λαμβάνει χώρα η διαμεσολάβηση, ενώ  αν πρόκειται να προληφθούν βίαιες ή 

εγκληματικές ενέργειες διακόπτεται αυτονόητα η διαδικασία. Ακόμα υπογράφεται 

και το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης που αφορά τα ζητήματα που θα συζητηθούν 

κατά την διαμεσολάβηση. Αν έχει  συζητηθεί σε προγενέστερο χρόνο ανατίθεται το 

ερώτημα κατά την πρώτη αυτή συνεδρία και αποστέλλεται στα δύο μέρη μέσω mail. 

Μετά λοιπόν από την εναρκτήρια ομιλία εκ μέρους του διαμεσολαβητή και 

όλων όσων αναφέρθηκαν σε αυτή την πρώτη συνεδρία , έχουμε πλέον μια αρχική 

καταγραφή των απόψεων που ανταλλάσσουν τα δύο αντιμαχόμενα μέρη.  Ο 

διαμεσολαβητής αφήνει μόνα τους τα μέρη να αποφασίσουν ποιο θα πάρει πρώτο το 

λόγο. Τους επιτρέπει χωρίς παρεμβάσεις του να τοποθετηθούν πρώτα το ένα και μετά 

το άλλο μέρος συνοψίζοντας στο τέλος κάθε άποψης. Για αυτό όπως προείπαμε 

πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός , καθόλου παρεμβατικός, να κρατά σημειώσεις αν 

το κρίνει σκόπιμο, να μη βιάζεται και οι ερωτήσεις του να είναι στοχευόμενες και 

εύστοχες. Στο κομμάτι των ερωτήσεων, αυτές θα πρέπει να είναι ανοιχτού τύπου 

ώστε να βοηθούν τον ερωτώμενο να ξεδιπλώσει τις σκέψεις του ώστε να βοηθηθεί η 

διαδικασία του διαλόγου και να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία
25

.  

Στη συνέχεια  και αφού τα δύο μέρη έχουν τοποθετηθεί και αρχίζουν και 

αποκρυσταλλώνονται οι απόψεις τους στα μάτια του διαμεσολαβητή εισερχόμαστε σε 
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μία άλλη φάση. Εδώ ο διαμεσολαβητής έχει καθήκον να εντοπίσει τα κοινά 

συμφέροντα των αντικρουόμενων μερών. Στην ουσία πρόκειται για κοινές 

συνισταμένες που αφορούν τα δύο μέρη ,που παρά τις σημαντικές διαφορές τους 

σίγουρα έχουν κοινά συμφέροντα τα οποία έχουν φανερωθεί. Επίσης, εντοπίζει και 

ταυτοποιεί τα ζητήματα. Αυτά μπορούν να επιλυθούν από τα δύο μέρη με ίδια μέσα. 

Ο διαμεσολαβητής λοιπόν τους βοηθά να τα εντοπίσουν και να επικεντρωθούν σε 

αυτά ώστε να τα επιλύσουν. Επιπρόσθετα, διαμορφώνει και τη διάταξη των 

ζητημάτων καθώς μπορεί να είναι αρκετά ώστε να κατηγοριοποιηθούν και να υπάρχει 

σειρά στην διερεύνησή τους ανάλογα με τη δυσκολία τους, τους χρόνους επίλυσης 

τους αν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Ο διαμεσολαβητής ταυτόχρονα, βοηθά τα δύο 

μέρη να αξιοποιήσουν τις νέες ιδέες που προέκυψαν για να βρουν μία συμφέρουσα 

λύση. Ακόμα, στοιχεία και απόψεις που δεν ωθούν σε πρόοδο της διαδικασίας τα 

χρησιμοποιεί ώστε να σταματήσουν να βρίσκονται στο πεδίο της συζήτησης και να 

αποτελούν σημεία τριβής ή πρόκλησης αδιεξόδου. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο το 

οποίο πρέπει να τον διακρίνει είναι η ενσυναίσθηση αφού αποδεικνύει από μέρους 

του το ότι κατανοεί το πρόβλημα που απασχολεί τα δύο μέρη αλλά και υπομονή και 

ψυχραιμία μέχρι την εξεύρεση λύσης και το χειρισμό έντονων συγκρούσεων που 

δύνανται να προκύψουν.  

Επίσης, όσο η διαδικασία εξελίσσεται  και διαπιστώνει ότι ο χρόνος δεν 

επαρκεί, ότι τα δύο μέρη έχουν κουραστεί και χρειάζονται χρόνο για να αξιοποιήσουν 

εσωτερικά και να επεξεργαστούν τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μπορεί να 

διακόψει για ένα χρονικό διάστημα τη διαδικασία και  αυτή να συνεχιστεί αργότερα. 

Βέβαια  μπορεί να επαναλάβει και άλλες κοινές συνεδρίες σε άλλη μέρα με κοινή 

παρουσία των διαφωνούντων μερών.
26

  

Πέρα όμως από τις κοινές συναντήσεις στη διαδικασία της διαμεσολάβησης 

κάποιες φορές προκρίνεται και η λύση των κατ’ ιδίαν συναντήσεων όπου ο 

διαμεσολαβητής συναντά ξεχωριστά καθένα από τα δύο μέρη. Θετικό στοιχείο αυτών 

των συναντήσεων αποτελεί το γεγονός ότι κάποιο από τα δύο μέρη μπορεί να 

εκμυστηρευτεί μια ιδέα ή μια πληροφορία ή να νιώσει πιο ήρεμο και ικανό να 

προχωρήσει τη διαδικασία μιας και δεν αισθάνεται άνετα με την παρουσία του άλλου 

μέρους. Στα αρνητικά της διαδικασίας λογίζονται ότι υπάρχει χρονική καθυστέρηση 

στην όλη πορεία της διαμεσολάβησης αλλά και το γεγονός ότι δε συναντιούνται δια 
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ζώσης, κάποιες φορές δε βοηθά στο να υπάρξει μια διευθέτηση της διαφοράς. 

Παράλληλα, όταν επιλέγονται οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις αυτός που κουβαλά όλο το 

βάρος της συνεννόησης είναι ο διαμεσολαβητής ,ο οποίος οφείλει να είναι ακριβής 

στις διατυπώσεις του και να μεταφέρει χωρία καμία παρανόηση τα λόγια του ενός 

μέρους το άλλο για να μην υπάρχουν παρερμηνείες.  

Τέλος, με τον ένα ἠ τον άλλο τρόπο, φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο της 

διαμεσολάβησης που έχουμε την ολοκλήρωση της  διαδικασίας και την επίτευξη της 

συμφωνίας. Σε αυτή τη φάση αυτονόητο είναι ότι είτε θα έχουμε τελική συμφωνία 

των μερών είτε όχι. Στην απευκταία περίπτωση μη συμφωνίας τότε καταρτίζεται 

πρακτικό μη ύπαρξης συμφωνίας. Σε θετική έκβαση καταρτίζεται πρακτικό επιτυχούς 

διαμεσολάβησης. Έχουμε δηλαδή μια Φόρμα Περάτωσης της Διαμεσολάβησης, στην 

οποία θα καταγραφούν ημερομηνίες των συναντήσεων , τα ονόματα των μερών, και 

των πληρεξουσίων –δικηγόρων τους. Σε σχέση με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να δηλώσει ότι το 

σε συνάρτηση με το περιεχόμενο της συμφωνίας τα μέρη έχουν πλήρη γνώση, το 

έχουν κατανοήσει και το αποδέχονται πλήρως.(άρθρο 3,3) Από εκείνο το σημείο και 

μετά ξεκινούν τα έννομα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας όπως ορίζει ο Αστικός 

Κώδικας. Ως δεδομένο πρέπει να λάβουμε ότι εκτός από τη γραπτή συμφωνία μπορεί 

να έχουμε και προφορικό συμφωνία σε μία διαμεσολάβηση όπου τα δύο μέρη μετά 

από αυτή δίνουν τα χέρια τους και συμφωνούν για μια νέα αρχή στη σχέση τους. 

Ως προς την εκτελεστότητα του πρακτικού διαμεσολάβησης εφόσον πρόκειται 

για μια εκούσια διαδικασία εξ αρχής, συνεπώς και η συμφωνία των μερών είναι 

εκούσια, άρα εκουσίως την εφαρμόζουν. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου με 

νόμο ή δικαστική εντολή έχει οδηγηθεί κάποιος στη διαμεσολάβηση. Αφού λοιπόν 

κατά κανόνα αυτή η διαδικασία δεν τους έχει επιβληθεί τότε την αποδέχονται και την 

εκτελούν απαρέγκλιτα
27

.   

Τέλος, πριν τη λήξη της διαδικασίας έχουμε και τη συμπλήρωση της Φόρμας 

Πληρωμής που τα μέρη συμφωνούν για το ποσό πληρωμής και την διαδικασία 

πληρωμής του διαμεσολαβητή.  
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2.3 Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης 

 

Είναι σίγουρα καλό να συνοψίσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν 

από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης σε αυτή την ενότητα. Όπως έχει ήδη ειπωθεί 

και είναι φανερό το βασικότερο ίσως πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης καθίσταται 

σαφές μέσα από της περιγραφή του ορισμού της. Είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος 

επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη που προσήλθαν σε 

αυτή είτε εκουσίως ή όχι προωθούν λύση στο πρόβλημά τους σε πολύ μικρότερο 

χρονικό διάστημα σε σχέση με τη προσφυγή τους σε κάποιο δικαστήριο. Δυστυχώς 

ειδικά στη πατρίδα μας οι χρόνοι για την επιδίκαση μιας υπόθεσης στα τακτικά 

δικαστήρια είναι αργοί με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να καθυστερούν πολύ να 

εκδοθούν. Αν σκεφτούμε μάλιστα και την περίπτωση εφέσεως τότε η οικονομία 

χρόνου με τη διαμεσολάβηση είναι τεράστια
28

 μιας και μια υπόθεση μπορεί να 

περάσουν χρόνια για να τελεσιδικήσει. 

Σε άμεση συνάρτηση με την εξοικονόμηση χρόνου  στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης σε σχέση με την υπόθεση κάποιου φυσικού προσώπου αντίστοιχο 

είναι και το όφελός για τις υποθέσεις της τακτικής δικαιοσύνης. Επέρχεται δηλαδή η 

αποσυμφόρηση υποθέσεων στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να εκδικάζονται ταχύτερα 

όλες οι υποθέσεις γεγονός που ενισχύει το αίσθημα της ύπαρξης δικαίου στους 

πολίτες ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία μας
29

. 

Κομβικής σημασίας είναι και το κομμάτι της ψυχικής φόρτισης πού 

αποφεύγεται μέσω της διαμεσολάβησης σε μεγάλο βαθμό. Αφενός είναι δεδομένο ότι 

με τη διαμεσολάβηση οι χρόνοι επίλυσης διαφοράς μειώνονται άρα τα άτομα δεν 

κουράζονται ψυχικά περιμένοντας την εκδίκαση της διαφοράς τους στην τακτική 

δικαιοσύνη που καθυστερεί τόσο. Μάλιστα το γεγονός ότι στη διαμεσολάβηση τα 

μέρη θα διαλεχθούν πέρα από τις όποιες συγκρούσεις υπάρξουν και στο τέλος θα 

αναγκαστούν να επικοινωνήσουν , να προτείνουν λύσεις από μόνα τους και όχι να 

περιμένουν από ένα τρίτο πρόσωπο , όπως ο τακτικός δικαστής να τους επιλύσει το 

πρόβλημα
30

 είναι θετικότατο γεγονός.  Σίγουρα, επίσης το περιβάλλον του 
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δικαστηρίου δε μπορεί με τίποτα να συγκριθεί με αυτό που διεξάγεται η 

διαμεσολάβηση και δε φορτίζει ως χώρος συναισθηματικά τα αντιμαχόμενα μέρη. 

Τέλος, το γεγονός ότι στην όλη διαδικασία της διαμεσολάβησης υπάρχει 

ευελιξία στη διαδικασία σε αντιπαραβολή με την τακτική δικαιοσύνη, επιτρέπει στα 

μέρη να ξανασκεφτούν πιθανές λύσεις του προβλήματος, να αναθεωρήσουν 

βλέποντας νέα δεδομένα και να συμφωνήσουν ουσιαστικά. Αντιμετωπίζεται δηλαδή 

το πρόβλημα σε βάθος και στην ρίζα του και  όχι επιφανειακά όπως με μια τελεσίδικη 

απόφαση που τα μέρη υποχρεούνται να συμμορφωθούν με βάση την απόφαση του 

δικαστή.  

    

   

   2.4  Ορισμός Διαιτησίας -Διαφορές μεταξύ Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας 

 

 

Διαιτησία είναι μια τεχνική που αποσκοπεί στην επίλυση μιας υπόθεσης, 

αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων όχι από δικαστήρια 

της πολιτείας αλλά από ιδιώτες που ονομάζονται διαιτητές. Τα μέρη έχουν τη 

δυνατότητα να επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς να αντιδικούν στα πολιτειακά 

δικαστήρια. Οι όποιες διαφορές των μερών εξετάζονται και επιλύονται από ένα 

ουδέτερο τρίτο πρόσωπο που επιλέγουν τα μέρη και αποφασίζει  σχετικά με τα 

τακτικά δικαστήρια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η απόφαση συντάσσεται 

γραπτώς, υπογράφεται από τα αντιμαχόμενα μέρη και δεν προσβάλλεται με ένδικα 

μέσα μόνο σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις της ακυρώνεται εν συνόλω ή εν 

μέρει από κάποια δικαστική απόφαση.
31

    

Άξιο αναφοράς είναι ακόμα το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι λόγω άγνοιας να 

θεωρούν εσφαλμένα ότι οι έννοιες Διαιτησία και Διαμεσολάβηση είναι ταυτόσημες. 

Όμως αυτό δε συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Καταρχήν το να καταφύγουν δύο μέρη 

στην επιτροπή διαιτησίας δεν απαιτεί συμφωνία των αντιμαχόμενων μερών. Το 

αντίθετο συμβαίνει στη διαμεσολάβηση όπου τα δύο μέρη συναινετικά οδηγούνται σε 

ένα ουδέτερο προς αυτά πρόσωπο το διαμεσολαβητή ώστε να βρουν λύση. 

Παράλληλα, το αποτέλεσμα και η απόφαση που εκδίδει η  επιτροπή 

διαιτησίας είναι δεσμευτικά και δεν αλλάζουν. Στη διαμεσολάβηση όμως οι 
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προτάσεις που συζητούνται και τα αποτελέσματά τους στο τέλος μπορούν να 

απορριφθούν ή να γίνουν δεκτές από τα δύο μέρη. Εξάλλου, η διαιτησία είναι μια 

επίσημη διαδικασία επίλυσης διαφορών με ορισμό διαιτητή από  επιτροπή μετά από 

σχετικό αίτημα. Στη διαμεσολάβηση όμως οι διαφωνούντες μπορούν να επιλέξουν 

μόνοι τους συναινετικά το διαμεσολαβητή τους άρα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία 

δράσης. 

Στη διαιτησία τέλος ο διαιτητής έχοντας λάβει γνώση και έχοντας μελετήσει 

τα στοιχεία της υπόθεσης που μελετά αποφαίνεται μόνος του σε αντίθεση με τη 

διαμεσολάβηση που ο διαμεσολαβητής είναι το μέσο ώστε τα μέρη να βρουν κοινά 

αποδεκτές λύσεις
32

 με αποτέλεσμα όλα τα συμμετέχοντα να συμβάλουν ενεργά προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να τοποθετηθούμε πάνω στις μορφές 

συγκρούσεων που παρατηρούμε στους Ο.Τ.Α θα πρέπει πρώτα να καταδείξουμε εν 

συντομία τα χαρακτηριστικά που διέπουν αυτό το κομμάτι του δημοσίου τομέα των 

Ο.Τ.Α που το διαχωρίζουν από τον ιδιωτικό τομέα. 

Κατ’ αρχάς  στους Ο.Τ.Α καθοριστικός παράγοντας αποτελεί το κανονιστικό-

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό καθορίζει και οριοθετεί με αυστηρότητα το πεδίο 

δράσης αυτών των οργανισμών τόσο στο επίπεδο της ευελιξίας όσο και της 

αυτονομίας βάσει αυστηρών κανόνων λειτουργίας σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, κομβικό ρόλο στον τρόπο δράσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α ίσως σε 

μεγαλύτερο βαθμό από την κεντρική διοίκηση διαδραματίζει ο πολιτικός παράγοντας. 

Με δεδομένο δηλαδή ότι οι επικεφαλής άσκησης της διοίκησης αποτελούν πολιτικά 

πρόσωπα με ατζέντα και στόχους ενίοτε καθαρά πολιτικούς, η στοχοθεσία και ο 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός καθίσταται συχνά μη εφικτός . Αυτό το γεγονός έρχεται 

σε πλήρη αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχει μακρόπνοη στρατηγική και η  

πολιτική λειτουργία αποτελεί στοιχείο του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Τέλος, στον ιδιωτικό τομέα οι κανόνες της αγοράς και οι οικονομικοί όροι 

εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη ή εξασφάλιση χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να 

εστιάζουν στους καταναλωτές ώστε να τους εξασφαλίσουν. Αντίθετα, αυτό το άγχος 

δεν κατατρέχει τους Ο.Τ.Α μιας και στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό για τη 

χρηματοδότησή τους στον κρατικό προϋπολογισμό και εξαρτώνται από πολιτικές 

αποφάσεις για τη λειτουργία τους. Άρα συχνά η οικονομική στήριξη  σε τυχόν 

αστοχίες διοίκησης ή αποφάσεων  με αρνητικό κόστος θεωρείται κατά βάση 

δεδομένη επηρεάζοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα
33

 του 

προσωπικού το οποίο συχνά επαναπαύεται. 

Βέβαια τις τελευταίες δεκαετίες μέσα σε ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και 

εξαιτίας καινούριων κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων έχουμε μια προσπάθεια 

διαφορετικής προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης .Αυτή ακολουθεί τις επιταγές που 

συνοψίζονται στο « Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» που επιτάσσει εξωστρέφεια, ύπαρξη 

ανταγωνιστικότητας ,αποτελεσματικότητα στον τρόπο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

Υπάρχει δηλαδή μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας, διαφάνειας, εξάλειψης 

διαφθοράς ,αξιοποίησης στο έπακρο των δυνατοτήτων που  προσφέρει η τεχνολογία, 

ύπαρξη στοχοθεσίας και εξυγίανση οικονομική των Δήμων, που οφείλουν ως ένα 

βαθμό να γίνουν οικονομικά αυτάρκεις
34

 ώστε να στηρίζονται ως επί το πλείστον σε 

ίδιους πόρους και να μπορούν να παράξουν μεγαλύτερο έργο εις όφελος των πολιτών.  

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που σχετίζεται με τα δεδομένα της 

σύγχρονης εποχής καλούμαστε να αναλύσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε 

συγκρούσεις στους δημόσιους οργανισμούς και ειδικότερα σε αυτούς των Ο.Τ.Α. 

 

3.2 Ορισμοί συγκρούσεων 

 

Για να μπορέσουμε ωστόσο να μιλήσουμε για τα αίτια των συγκρούσεων 

καλό είναι αρχικά να ορίσουμε την έννοια σύγκρουση. 

Οι συγκρούσεις (conflicts) είναι το φυσικό επακόλουθο καταστάσεων, που 

επιβάλλουν τη συνεργασία ατόμων και ομάδων αλλά και την υποχρεωτική 

συνύπαρξή, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αξίες , εμπειρίες , 

ικανότητες, καθήκοντα και στόχους μέσα στα όρια ενός οργανωσιακού χώρου. 

Βέβαια ο όρος σύγκρουση δεν είναι ούτε απλός ούτε πάντα σαφής ως έννοια. Τον 
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καθορίζουν ως έννοια διάφοροι μελετητές ανάλογα με τον επιστημονικό κλάδο τον 

οποίο υπηρετούν .Άρα κάνοντας μια αναδρομή διαπιστώνουμε,  με έναρξη τον 

χρονικά παλαιότερο, διαφόρους ορισμούς συγκρούσεων. 

Στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών σύγκρουση θεωρείται μια 

αποτυχία των πρότυπων μηχανισμών στη λήψη αποφάσεων, με τρόπο πού άτομο ή 

ομάδα ατόμων αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επιλογή εναλλακτικών λύσεων
35

. 

Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι η σύγκρουση είναι κατάσταση , εντός της 

οποίας οι συνθήκες , οι πρακτικές ή οι στόχοι για τους διάφορους συμμετέχοντες 

είναι εγγενώς ασυμβίβαστες
36

.  

 Μία άλλη προσέγγιση του όρου ορίζει τη σύγκρουση ως ένα τύπο 

συμπεριφοράς, ο οποίος εμφανίζεται όταν δύο ή περισσότερα μέρη βρίσκονται σε 

αντίθεση ή σε μάχη ως αποτέλεσμα μιας αντιληπτής σχετικής στέρησης από τις 

δραστηριότητες  ή τη διάδραση με ένα άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων
37

. 

Κατά τον Pondy (1967) οι οργανωσιακές συγκρούσεις θα μπορούσαν να 

γίνουν καλύτερα κατανοητές ως μια δυναμική διαδικασία που υπόκειται στην 

οργανωσιακή συμπεριφορά. 

Μια άλλη θεώρηση ορίζει τη σύγκρουση ως μία διαδραστική κατάσταση, 

μέσα στην οποία οι συμπεριφορές ή οι στόχοι ενός δρώντος προσώπου είναι κατά 

κάποιο τρόπο ασυμβίβαστοι με τις συμπεριφορές ή στόχους ενός άλλου
38

.  

Σύμφωνα με τους Katz και  Kahn (1978) η σύγκρουση ορίζεται ως μια 

αλληλεπίδραση συγκεκριμένου τύπου , η οποία νοηματοδοτείται από προσπάθεια 

παρεμπόδισης,  από πράξεις περιορισμού ή προκατάληψης ,αλλά και από αντίσταση 

ή ανταπόδοση ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες. 

Οι Mark  και Simon (1993) υποστηρίζουν ότι σύγκρουση είναι το αποτέλεσμα 

αδυναμίας λήψης απόφασης ,είτε γιατί δεν υπάρχει μια μοναδική κοινά αποδεκτή 

λύση, είτε γιατί τα άτομα έχουν διαφορετικές επιλογές. 

Τέλος η Ρουμπάνη (2011) θεωρεί ότι η σύγκρουση αποτελεί μια κρυφή η 

φανερή αντιπαράθεση που δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά
39

.  
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3.3 Τύποι-μορφές συγκρούσεων 

 

Όντας οι άνθρωποι όντα τα οποία διαθέτουν διαφορετικές και μοναδικές 

προσωπικότητες είναι υποχρεωμένοι να συνυπάρχουν σε ομάδες ώστε να συμβάλουν 

από κοινού στην πρόοδο και στη δημιουργία πολιτισμού. Έχοντας όμως διαφορετικές 

προσλαμβάνουσες , ιεράρχηση αξιών και όχι το ίδιο γνωστικό επίπεδο αλλά και 

διαφορετικές ικανότητες , καθήκοντα ,στόχους, επιθυμίες , αντιλήψεις είναι 

αναπόφευκτο να δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσά τους ,γεγονός που συμβαίνει 

μιας και το οργανωτικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται χαρακτηρίζεται 

από πολυπλοκότητα δομών, κανόνων, καθώς και ασαφές συχνά θεσμικό πλαίσιο. 

 

Μπορούμε λοιπόν να ταξινομήσουμε τις συγκρούσεις στις εξής κατηγορίες: 

 

1) Ενδοπροσωπική ή ενδοατομική (σύγκρουση ρόλων): Αυτού του είδους η 

σύγκρουση εμφανίζεται όταν καλείται  το άτομο να επιλέξει ανάμεσα σε αντιφατικές 

ή υποχρεωτικές αποφάσεις ώστε να κάνει τις πιο ορθές επιλογές. Ενδελεχέστερα, το 

άτομο έρχεται αντιμέτωπο με προσδοκίες που προκαλούν αντικρουόμενες αλλά και 

ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Οι αιτίες πάνω στις οποίες εδράζονται αυτές, 

σχετίζονται με ερωτήματα του ατόμου σε σχέση με την ταυτότητα του, το βίωμα 

απώλειας ενός φίλου, τη στάση ζωής , το εργασιακό άγχος το οποίο βιώνει. Η 

ενδοπροσωπική σύγκρουση αναμφίβολα επηρεάζει βαθύτατα το άτομο και για την 

επίλυσή της συμβάλλει ενεργά ιατρικό προσωπικό όπως: ψυχολόγοι 

,ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι υγείας και ψυχίατροι
40

. 

 

 

2) Διαπροσωπική σύγκρουση: Η σύγκρουση αυτή προκαλείται μεταξύ 

ατόμων. Αυτή προέρχεται από διαφωνίες που προκαλούνται μεταξύ τους σε 

κοινωνικές οργανώσεις όπως η οικογένεια, η εργασία κτλ. Η επίλυση αυτού του 

είδους των διαφορών γίνεται από το ίδιο το άτομο ή μέσω ενός τρίτου ουδέτερου 

προσώπου
41

. 
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3) Διομαδική /οργανωσιακή σύγκρουση: Εδώ μιλούμε για συγκρούσεις 

μεταξύ ομάδων. Σε αυτές παρατηρούνται διαφορετικές θέσεις, απόψεις  μεταξύ των 

τμημάτων ή ομάδων που οδηγούν σε διαφωνίες και πηγάζουν από διαφορές 

αντιλήψεις σε θέσεις, στόχους απόψεις και αξίες
42

. 

Τώρα μέσα στον οργανισμό ή στην επιχείρηση η ενδοεπιχειρησιακή 

σύγκρουση διακρίνεται σε: 

α)   διαπροσωπική, που αφορά άτομα ίδιου ή διαφορετικού ιεραρχικού 

επιπέδου. 

β) διατμηματική, που σχετίζεται με συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες ομάδες του ίδιου οργανισμού. Τέτοιες συγκρούσεις έχουμε όταν οι 

υπάλληλοι διαγκωνίζονται για τη επικράτηση στον εργασιακό χώρο, όπως για 

παράδειγμα με την ανάληψη κάποιας θέσης και τη βελτίωση της εικόνας τους. 

γ) ενδοτμηματική, που συμβαίνει μέσα στην ομάδα και αφορά στόχους, 

καθήκοντα, αρμοδιότητες κ.τ.λ 

δ) διεπιχειρησιακή, που αφορά δύο ή περισσότερους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις
43

. 

 

Σε επίπεδο τώρα οργανωτικής δομής οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν στις κάτωθι κατηγορίες: 

 

1) λειτουργικές: Αυτές λαμβάνουν μέρος μεταξύ διαφορετικών τμημάτων- 

λειτουργιών του οργανισμού π.χ τμήματος εσόδων και τμήματος προσωπικού. 

2) ιεραρχικές: Αυτές λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων π.χ 

Διευθυντής ενός τμήματος με τον Γενικό Διευθυντή. 

3) μεταξύ επιτελικών -γραμμικών στελεχών. 

4) μεταξύ της τυπικής και άτυπης οργάνωσης
44

.   

 

3.4 Διαδικασία της σύγκρουσης 

 

Καλό θα ήταν βέβαια πριν προβούμε στην ανάλυση των αιτιών των 

συγκρούσεων μέσα στους Ο.Τ.Α να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι αιτίες δεν 
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εμφανίζονται ξαφνικά. Η σύγκρουση  υποβόσκει και σύμφωνα με τον Pondy   οι 

συγκρούσεις μετακινούνται από τη μία φάση στην άλλη χαρακτηριζόμενες από 

περιόδους όξυνσης ή υποχώρησης. 

Σε πρώτο στάδιο παρατηρούμε μια υφέρπουσα σύγκρουση. Μπορεί να μην 

είναι εμφανής ωστόσο  είναι υπαρκτή αλλά εντοπίζει αδυναμίες που σχετίζονται με 

τους στόχους της διοίκησης , των εργαζομένων, διαφορετική αντίληψη για τη 

στοχοθεσία και την αντίληψη για την παραγωγή. 

Σε δεύτερο στάδιο η σύγκρουση γίνεται αντιληπτή με αποτέλεσμα τόσο 

διοίκηση όσο και υπαλληλικό προσωπικό να προσπαθούν να βρουν λύση 

προτείνοντας τρόπους επίλυσης. 

Στην επόμενη φάση προκύπτει η φανέρωση της σύγκρουσης δηλαδή η έκδηλη   

σύγκρουση. Στο τρίτο στάδιο έχουμε τη διατύπωση στρατηγικών για τη σύγκρουση 

από τις ομάδες και εξέταση αποτελεσμάτων που θα τους είναι αποδεκτά ή όχι. 

Το επόμενο στάδιο κατά τον Pondy είναι οι συνέπειες  μιας διένεξης στην 

μετά τη σύγκρουση φάση που μπορεί να έχουν τόσο βραχυχρόνιο όσο και 

μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Αυτές οι συνέπειες μπορεί να διαταράξουν και να 

αλλάξουν τη σχέση των ατόμων και τη λειτουργία  του οργανισμού ακόμα και αν η 

σύγκρουση διευθετηθεί
45

. 

 

3.5 Φάσεις της σύγκρουσης 

 

 Πάνω στην ίδια λογική έχουμε κατά τον Pondy   τις φάσεις της σύγκρουσης 

σε έναν οργανισμό άρα και στους Ο.Τ.Α 

 

1) Σιωπηρή σύγκρουση: Οι λόγοι της σύγκρουσης  σχετίζονται με την 

ασυμβατότητα των στόχων των μερών. 

2) Αντιληπτή σύγκρουση: Τα μέρη της σύγκρουσης έχουν αντίληψη  της 

αλληλεξάρτησης και ασυμβατότητας της κατάστασης τους.  

3) Αισθητή  σύγκρουση: Η αντιληπτή σύγκρουση προσωποποιείται από τα 

μέρη , τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή  και σχεδιάζουν  τρόπους για τη 

διαχείρισή της. 
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4) Έκδηλη σύγκρουση: Μέσα από την επικοινωνία η σύγκρουση 

εκδηλώνεται. Διαπιστώνεται  δηλαδή ότι μέσα από διαφορετικές στρατηγικές έχουμε 

περιόδους όξυνσης αλλά και ύφεσης. 

5) Μετά τη σύγκρουση: Φανερώνονται τα αποτελέσματα της σύγκρουσης 

μακροχρόνια ή βραχυχρόνια στα άτομα ,στις σχέσεις τους στον οργανισμό
46

.  

  

   3.6 Αιτίες της σύγκρουσης 

 

Για να μπορέσει κάποιος να επιλύσει ένα πρόβλημα σε κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης δράσης θα πρέπει αναμφίβολα να εντοπίζει τη γενεσιουργό αιτία του. 

Άρα είναι αυτονόητο ότι για να μιλήσουμε αργότερα για τον τρόπο επίλυσης των 

συγκρούσεων στους Ο.Τ.Α θα πρέπει να επισημανθούν τα αίτιά τους. Ωστόσο, με 

βάση μια διαδικασία προγραμματισμού, σε μια ιδανική κατάσταση δεν νοούνται 

συγκρούσεις στις διάφορες ομάδες (τμήματα ή ανθρώπινο δυναμικό) εντός 

οργανισμού. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει όταν μέσα σε πλαίσια άρτιας οργάνωσης η 

ανώτερη διοίκηση ( στην περίπτωση των Ο.Τ.Α: πολιτικοί προϊστάμενοι –αιρετοί- 

ανώτερα διοικητικά στελέχη, Γενικός Γραμματέας, Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ) 

χαράζει τους στόχους του οργανισμού. Τα μεσαία καθορίζουν τους στρατηγικούς 

στόχους ενώ τα κατώτερα στελέχη απλά τους εφαρμόζουν και επιβλέπουν για την 

επίτευξη των στόχων. Όμως στην πραγματικότητα ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. 

Στην ουσία η κυρίαρχη αιτία συγκρούσεων στους Ο.Τ.Α είναι αυτή δηλαδή : 

1) οι συγκρουόμενοι στόχοι. Για να γίνουμε επεξηγηματικοί οφείλουμε να 

παραθέσουμε ότι τα διάφορα στελέχη ενός οργανισμού δεν αντιμετωπίζουν τη 

διαδικασία οργάνωσης με την ίδια προσέγγιση ούτε με ουδετερότητα. Οι προσωπικοί 

στόχοι έρχονται σε σύγκρουση και επηρεάζουν το χρονικό προγραμματισμό για την 

επίτευξη των γενικών στόχων. Εξάλλου, δεν είναι συχνά ίδιοι οι στόχοι των μονάδων 

του οργανισμού, με διαφορετικούς χρόνους υλοποίησης και διαφορετικά πρότυπα 

απόδοσης. Αυτό το γεγονός είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των Ο.Τ.Α όπου 

καθοριστικός παράγων πέρα από  το διοικητικό είναι ο πολιτικός
47

.  

2) οι περιορισμένοι πόροι: Ειδικά σε μία εποχή οικονομικής κρίσης και 

συγκεκριμένων κρατικών κονδυλίων προς διάθεση, το κάθε μέρος ενός οργανισμού 
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Ο.Τ.Α διαγωνίζεται για να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό σε βάρος άλλων 

μερών. Άρα η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η κατανομή των πόρων αποτελεί 

αιτία συγκρούσεων. 

3) Η οργάνωση: Αποτελεί επίσης έναν κομβικό και ουσιαστικό αίτιο 

σύγκρουσης που αφορά κατά κόρον οργανισμούς που σχετίζονται με το δημόσιο στη 

χώρα μας .Συγκεκριμένα, η απουσία κατανόησης εκ μέρους του στελεχιακού 

δυναμικού των συνολικών στόχων του Οργανισμού, αλλά και των επιμέρους, η 

απουσία ευδιάκριτων κανόνων- καθηκόντων-ρόλων, η έλλειψη διαδικασιών και 

σαφούς πληροφόρησης εξωθούν σε συγκρούσεις και μάλιστα ισχυρές. 

4) Η κακή ενημέρωση: Η παντελής έλλειψη μετάδοσης μηνυμάτων και 

πληροφοριών ή η πλημμελής, οδηγεί στην προβληματική επικοινωνία μεταξύ των 

μελών του οργανισμού άρα και στην αναπόφευκτη σύγκρουσή τους. Βέβαια η κακή 

ενημέρωση καμιά φορά εισπράττεται ως τέτοια, αφού το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

ή η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από πλευράς προσωπικού μεταφράζεται ως 

ελλιπής ή κακή πληροφόρηση από τα ηγετικά στελέχη.  

5) Διαφορετικό αξιακό σύστημα: Κάθε άνθρωπος ως ξεχωριστή οντότητα 

όπως προείπαμε πρεσβεύοντας διαφορετικά πρότυπα, αξίες , αντιλήψεις, 

κοσμοθεώρηση οραματίζεται με διαφορετικό τρόπο την πορεία ενός οργανισμού. Ως 

εκ τούτου είναι πιθανή λόγω διαφορετικότητας η ύπαρξη συγκρούσεων. 

6) ο ζωτικός χώρος: Η προσπάθεια άσκησης επιρροής ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας για να αυξήσει τη σφαίρα επίδρασης πάνω σε αυτά διαταράσσει τις 

ισορροπίες στον οργανισμό και προκαλούνται συγκρούσεις. Αυτή η διαδικασία 

αύξησης επιρροής σε μεγαλύτερο κομμάτι ανθρώπων δημιουργεί ασφαλώς εντάσεις 

και παρεξηγήσεις.  

7) δομές ανταμοιβής: Όταν μία δομή ανταμείβει πλουσιότερα για το ίδιο 

ποσότητας  ή ποιότητας έργο μέλη μιας ομάδας δημιουργείται το αίσθημα έλλειψης 

δικαιοσύνης με παρεπόμενο το να έχουμε συγκρούσεις
48

. Δεν μπορεί δύο άτομα που 

κάνουν τη ίδια εργασία και παράγουν το ίδιο έργο να αμείβονται διαφορετικά. Αν 

συμβαίνει κάτι τέτοιο νομοτελειακά οδηγεί σε εκρήξεις συναισθηματικές και 

εντάσεις. 

Στην προσπάθειά μας μιας και μελετάμε τις αιτίες συγκρούσεων στους Ο.Τ.Α  

μπορούμε να γίνουμε πιο ενδελεχείς στα είδη συγκρούσεων σε αυτούς. 
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Συγκεκριμένα, οι δήμοι εμπλέκονται σε μια σειρά συγκρούσεων που αρχικά αφορούν 

συγκρούσεις με άλλους δήμους, τοπικές κοινότητες ἠ οποιεσδήποτε άλλες τοπικές 

αρχές. Οι αιτίες αυτές είναι πολυποίκιλες και αφορούν αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα, διαφωνίες στον τρόπο που ένας δήμος για παράδειγμα πρέπει να 

στοχεύσει ως προς τη δράσεις του, πολιτικές ή κομματικές διαφωνίες ,αξιοποίηση 

των κονδυλίων που λαμβάνουν από τη κεντρική εξουσία ή τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα που αφορούν τους δήμους. Άλλου είδους συγκρούσεις σχετίζονται με 

συμβάσεις μεταξύ ενός δήμου και των εκάστοτε προμηθευτών που μπορεί να 

αφορούν προμήθειες αγαθών ή και υπηρεσιών όπως για παράδειγμα δημοτικά έργα 

που αφορούν κατασκευή δρόμων, απαλλοτριώσεων κτιρίων, κατασκευή δημόσιων 

έργων γενικότερα. Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε συγκρούσεις  που 

μπορεί να έχουν σχέση με τις πολιτικές διαφωνίες των αιρετών εντός δήμου για τις 

αποφάσεις της δημοτικής αρχής ως αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής ή του 

πλάνου που έχει μακροπρόθεσμα σε βάθος τετραετίας. Παράλληλα, μπορεί να 

αναφερθεί πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει στις σχέσεις μιας δημοτικής αρχής με 

τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας με βάση κάποια απόφαση που αυτή έχει λάβει και 

οδηγεί σε εντάσεις και συγκρούσεις μη επιτρέποντας την άσκηση του δημοτικού 

έργου. Αυτές οι συγκρούσεις για παράδειγμα μπορεί να αφορούν καταγγελίες για την 

οικονομική διαχείριση ή για την επιλογή μιας συγκεκριμένης απόφασης από τη 

δημοτική αρχή. 

 Σαν τελευταίο κομμάτι συγκρούσεων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αυτές 

που εντοπίζονται στον ίδιο το δήμο και έχουν σχέση με συγκρούσεις στον εργασιακό 

χώρο αναφορικά με μια ομάδα εργαζομένων σχετικά με συμβάσεις έργου για 

παράδειγμα ή για προβλήματα πού αφορούν το προσωπικό και μπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του. Μέσα στον οργανισμό ενός δήμου 

διαπιστώνεται ύπαρξη συγκρούσεων αρχικά με τους πολιτικούς προϊστάμενους και 

είναι κάθετες συγκρούσεις. Αυτές  οι συγκρούσεις είναι σίγουρα πιο έντονες καθώς οι 

πολιτικοί προϊστάμενοι δεν θέλουν και ακόμα και αν θέλουν συχνά λόγω άγνοιας δεν 

είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διευθετήσουν τα προβλήματα του προσωπικού. 

Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ατομικό –παραταξιακό 

συμφέρον και αδιαφορούν για τη δίκαιη και αρμονική λειτουργία του οργανισμού. 

Παράλληλα η κατοχή θέσεων ευθύνης αυξάνει τη συχνότητα των συγκρούσεων 

καθώς οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές των τμημάτων συγκρούονται τόσο μεταξύ 
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τους αλλά κατά βάση διαφωνούν με τους πολιτικούς προϊστάμενους. Αυτές 

ονομάζονται διατμηματικές συγκρούσεις και είναι οριζόντιας διάρθρωσης.         

 

 

3.7  Συνέπειες των συγκρούσεων  

 

Μπορεί κάποιος σε μια αρχική θεώρηση να πιστεύει ότι οι συγκρούσεις έχουν 

μόνο αρνητικές συνέπειες σε έναν οργανισμό  ωστόσο αυτό δεν είναι αλήθεια. 

Σύμφωνα  αρχικά με τους Bennet and Hermann,(1999) αρνητική συνέπεια της 

σύγκρουσης αποτελούν τόσο η μείωση της παραγωγικότητας, η πτώση του ηθικού, η 

ύπαρξη ψυχολογικών και ενίοτε σωματικών τραυμάτων. Επίσης, τα άτομα που 

μετέχουν στην σύγκρουση απομακρύνονται από την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

υιοθετούν αήθη συμπεριφορά με απειλές και ύβρεις υποδαυλίζοντας το πνεύμα 

συνεργασίας που οφείλει να διέπει έναν οργανισμό. Γενικά μία σύγκρουση αν δεν 

διαχειριστεί ορθά μπορεί να καταστρέψει όποια πρόοδο έχει υπάρξει σε έναν 

οργανισμό αλλά να δυναμιτίσει όποια προσπάθεια εξέλιξής του στο μέλλον.  

Από την άλλη η σύγκρουση οδηγεί και σε θετικά αποτελέσματα με μια πιο 

προσεκτική ματιά. Ειδικότερα, αποτελεί αυτό μια πραγματικότητα αφού πλέον έχουν 

φανερωθεί και είναι ορατές οι διαφωνίες μέσα στον οργανισμό,  γεγονός το οποίο 

συνιστά μια ευκαιρία για την ουσιαστική  επίλυση των προβλημάτων. Είναι ένα μέσο 

η σύγκρουση να χρησιμοποιηθεί  ο διάλογος, να απελευθερωθεί κάθε καταπιεσμένο 

συναίσθημα ώστε να γίνει η απαρχή για την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και 

την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων. Όλη αυτή η ένταση είναι ικανή εν τέλει και 

αν επέλθει συνεννόηση να οδηγήσει σε ανύψωση ηθικού
49

. 

Οι συνέπειες τώρα της σύγκρουσης στην καθημερινότητα του εργαζομένου 

ατόμου είναι σημαντικές. Απορρέουν κατά βάση από την ύπαρξη του άγχους που 

χαρακτηρίζει την εποχή και το γεγονός ότι το άτομο αποδύεται πληθώρα ρόλων. 

Όμως και η ίδια η σύγκρουση στο εργασιακό χώρο έχει ως απότοκο το στρες, μια 

νοσογόνο όπως έχει αποδειχθεί ιατρικά κατάσταση. Οι συγκρούσεις  λοιπόν στην  

εργασία σίγουρα εξουθενώνουν το άτομο επαγγελματικά, το οποίο πέρα από την 

αδιαφορία για την εργασία, δυσφορεί, αποσυντονίζεται, χάνει την επικοινωνία και με 

το κοινωνικό περιβάλλον στην εργασία του και βιώνει αυτό που στην εποχή μας 
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αποκαλούμε εργασιακό burn out
50

. Όλα αυτό το σωματοποιημένο στρες εκδηλώνεται 

με συχνούς πονοκεφάλους ,υπέρταση, μεταπτώσεις συναισθηματικές, απουσία ή 

αποφυγή της εργασίας
51

 έχει δηλαδή και αρνητικές προεκτάσεις και στην υγεία του. 

 

3.8 Στρατηγικές των συγκρούσεων 

 

Αποτελεί συχνό φαινόμενο σε οργανισμούς οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων 

να καταναλώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην επίλυση συγκρούσεων που 

αφορούν το προσωπικό που διευθύνουν. Έτσι ανάλογα με την εκτίμησή τους, είτε 

επιδιώκουν να επιλύσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν εξαιτίας τους, 

αμβλύνοντάς τες ή περιορίζοντάς τες σε μεγάλο βαθμό, είτε  τη χρησιμοποιούν για να 

εξυπηρετήσουν το πλάνο διοίκησής τους. 

Η διαχείριση των συγκρούσεων στην ουσία έχει να κάνει με την υποβοήθηση 

των ατόμων που βρίσκονται σε σύγκρουση να μπουν σε μία διαδικασία 

αποτελεσματικής αντιμετώπισής της. Ταυτόχρονα προωθεί την αναζήτηση όσο το 

δυνατό αμοιβαίων και ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και για τις δύο πλευρές της 

σύγκρουσης. 

Κατά τους Blake & Mouton προτείνονται πέντε διαδικασίες διαχείρισης 

συγκρούσεων σχετιζόμενες με διαφορετικές συνθήκες: 

α) Η αποφυγή: Η συγκεκριμένη τεχνική για τον χειρισμό μιας σύγκρουσης 

επιλέγεται όταν υπάρχει η αντίληψη ότι το περιεχόμενό της είναι ήσσονος σημασίας 

οπότε δεν χρειάζεται να δοθεί βάρος σε αυτή. Επιλέγεται επίσης όταν το   

αποτέλεσμα της κρίνεται ότι δεν μπορεί ποσοστιαία να έχει θετική έκβαση. Το 

κέρδος αυτής της τακτικής προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου και κατευνασμό των 

παθών. Όμως αν η αποφυγή λαμβάνει μεγάλο χρονικό διάστημα στην ουσία δηλώνει 

αδυναμία αντιμετώπισης της σύγκρουσης αφού δεν απαντά στο πρόβλημα. Θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η αποφυγή επιλέγεται από αυστηρές διοικητικά 

οργανωτικές δομές. 

β) Η   εξομάλυνση: Επιδιωκόμενος στόχος  είναι η ομαλή συνύπαρξη μεταξύ 

των ομάδων μέσω ομαλής σχέσης των ομάδων. Και πάλι έχουμε να κάνουμε με έναν 

τύπο σύγκρουσης ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός ως εκ τούτου η μία πλευρά δεν 
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κρίνει σπουδαία τη ζημιά, ενώ η άλλη πλευρά κερδίζει πολλά. Αποτελεί έναν τρόπο 

διευθέτησης μιας κρίσης που έχει βραχυπρόθεσμη βάση. 

γ) Ο συμβιβαστικός: Σύμφωνα και με τη σημασιολογική έννοια του όρου η 

τεχνική αυτή επίλυσης της σύγκρουσης δεν έχει νικητές ή ηττημένους. Προωθείται ο 

συμβιβασμός με ικανοποίηση αμοιβαία και των δύο μερών. Σίγουρα δεν αποτελεί 

μόνιμος τρόπος επίλυσης της διαφοράς. Πρόκειται για συγκρούσεις οι οποίες 

αφορούν ομάδες που διαθέτουν  κατά βάση την ίδια ισχύ. Βέβαια αξίζει να τονισθεί 

ότι με το συμβιβασμό καμία ομάδα δεν παίρνει  εξ ολοκλήρου αυτό που επιθυμεί, 

οπότε είναι πιθανόν να μην υπάρχει εξομάλυνση ουσιαστική των σχέσεων και δεν 

επανέρχονται στην προτεραία κατάσταση. Από την άλλη είναι πιθανή μια εκ νέου 

φανέρωσης μιας σύγκρουσης.   

δ) Ο εξουσιαστικός: Εδώ ο ισχυρός παράγων επιβάλλει τη θέση του κατά τη 

σύγκρουση. Είναι μια μέθοδος επίλυσης διαφορών που απαιτούν γρήγορες 

αποφάσεις. Προτιμώνται όταν είναι αναγκαίες κατά βάση δύσκολες και περίπλοκες 

αποφάσεις όπου πρέπει ο λαμβάνων την απόφαση να επιδείξει πυγμή και να 

δυσαρεστήσει τμήμα του προσωπικού. Έτσι στην ουσία δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε 

διάθεση για επικοινωνία από τον έχοντα την ισχύ ο οποίος δίνει άμεση λύση στο 

πρόβλημα κατά τη κρίση του.  

ε) Η τεχνική της επίλυσης των διαφορών: Στη συγκεκριμένη τεχνική έχουμε 

να κάνουμε με ενδελεχή εξέταση τρόπων επίλυσης διαφορών με γνώμονα 

αντικειμενικό τρόπο. Πρόκειται για τεχνική που χρησιμοποιείται όταν έχουμε να 

κάνουμε με πολύ σημαντικούς στόχους που αφορούν και τα δύο μέρη. Με αυτό τον 

τρόπο εξασφαλίζεται ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα με συνδιαμόρφωση 

των αποφάσεων μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων. Άρα όταν όλοι νιώθουν ότι 

μετέχουν στις αποφάσεις και επιλύουν μετά από ώριμες σκέψεις τα προβλήματα του 

οργανισμού περιορίζονται οι συγκρούσεις. 

 

Κατά τον Alan Filley (1975) οι διάφορες  συγκρούσεις ποικίλουν και 

διαφέρουν σε σχέση με το λόγο ύπαρξής τους. Άρα η αντιμετώπιση τους δεν μπορεί 

να γίνει με τον ίδιο τρόπο και υπάρχουν τρεις τρόποι διευθέτησής τους. 

 

1)   Ζημιά -Ζημιά (Lose- Lose): Αυτή είναι η πιο επικερδής για τα δύο μέρη 

μέθοδος αν και η λιγότερο εφαρμόσιμη. Τα δύο μέρη δε μετακινούνται από τη θέση 

τους οπότε δεν επέρχεται συμφωνία. 
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2) Κέρδος -Ζημία (Win- Lose): Αποτελεί μια διαδικασία επίλυσης 

σύγκρουσης που είναι συνυφασμένη με τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται ότι μέσω της ισχύος η μία ομάδα προσπαθεί να επικρατήσει έναντι της 

άλλης και η σύγκρουση επιλύεται με αυτό τον τρόπο. Αφορά διαμάχες σε έναν 

οργανισμό μεταξύ προϊσταμένων- υφισταμένων, διοίκησης – συνδικαλιστές για 

παράδειγμα. Τελικά έχουμε νικητή και ηττημένο και το επακόλουθο αποτελεί  η 

διακοπή της επικοινωνίας και η ύπαρξη όχι ειλικρινών σχέσεων μέσα στον οργανισμό 

στοιχείο που δεν προάγει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του στο μέλλον. 

 

3) Κέρδος-Κέρδος (Win-Win): Αποτελεί τον ιδανικό τρόπο επίλυσης 

συγκρούσεων, τον πιο αποτελεσματικό και τον πιο υγιή. Η μέθοδος αυτή 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα του οργανισμού στη ρίζα τους και ουσιαστικά. 

Συνεπώς εξαλείφονται οι αιτίες των διενέξεων αφού ικανοποιούνται τα αιτήματα των 

δύο μερών και αποκαθίσταται η επικοινωνία τους. 

 

3.9 Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων 

 

Σε σχέση με το είδος της σύγκρουσης που έχει προηγηθεί η διαμεσολάβηση 

χρησιμοποιείται ως μέθοδος επίλυσης διαφορών διακρινόμενη σε έξι μοντέλα: 

 

1) Συντονιστική Διαμεσολάβηση: Στη συγκεκριμένη διαδικασία 

διαμεσολάβησης  στόχος είναι το αμοιβαίο συμφέρον. Πρωτεύον λοιπόν καθήκον και 

στόχευση του διαμεσολαβητή αποτελεί η εξεύρεση λύσεων, η οποία  επέρχεται μέσω 

της ώθησης του να υιοθετήσουν την πιο επωφελή λύση που προκρίνουν τα ίδια, με τις 

ιδέες που ο ίδιος καταθέτει. Στην ουσία ο διαμεσολαβητής λειτουργεί υποστηρικτικά 

οργανώνοντας στη σκέψη των δύο πλευρών ώστε αυτά να συνεννοηθούν και να 

επιλέξουν μια λύση που έρχεται μέσα από το άκουσμα της θέσης του άλλου μέρους
52

. 

 2) Μετασχηματική Διαμεσολάβηση: Αυτή αποτελεί μια διαδικασία 

διαμεσολάβησης η οποία είναι πιο χαλαρή από τη συντονιστική. Είναι δημοφιλής 

τρόπος διαμεσολάβησης που στηρίζεται στην ενδυνάμωση και στην αναγνώριση. Τα 
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δύο συγκρουόμενα μέρη δεν επιλέγουν μόνο τη λύση που προκρίνουν  ως πιο 

επικερδή, αλλά και μέσα από μικτές συνεδρίες έχουν άποψη ως προς τη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης. Συνεπώς τα δύο μέρη ενισχύουν μέσα από τη συμμετοχή τη 

σχέση τους βρίσκουν λύσεις και αναγνωρίζουν την ατομικότητά τους. 

3) Διαμεσολάβηση της Αφήγησης: Δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό. Ο 

διαμεσολαβητής στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθεί μέσα από μία νέα αφήγηση 

να ωθήσει τα συγκρουόμενα μέρη να βρουν μια λύση που στηρίζεται σε κοινές θέσεις 

και απόψεις. Προηγουμένως ο ίδιος έχει εξωτερικεύσει το πρόβλημα που τους 

οδήγησε στη διένεξη. Η νέα αυτή λύση που προκρίνεται από κοινού δημιουργεί 

αίσθημα σεβασμού και αλληλοκατανόησης. Βοηθά ως μέθοδος αντιμετώπισης 

συγκρούσεων σε άτομα με διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα. 

4) Επιλεκτική Διαμεσολάβηση: Όπως δηλώνει και ο όρος σε αυτή τη μέθοδο 

ο διαμεσολαβητής επιλέγει ένα συνδυασμό μεθόδων διαμεσολάβησης ανάλογα με το 

προφίλ των συγκρουόμενων μερών αλλά και το σωστό κατά τον ίδιο τρόπο 

διαχείρισης της διαδικασίας. 

5) Αξιολογική διαμεσολάβηση: Αποτελεί μια δομημένη διαμεσολάβηση. Τα 

δύο μέρη δεν επικοινωνούν στις συνεδρίες μεταξύ τους και αυτός που τα τροφοδοτεί 

με πληροφορίες  και για τα ένδικα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι 

ο διαμεσολαβητής. Για αυτό και η δύναμή του στη διαδικασία είναι καθοριστική. 

Επιπρόσθετα, ο διαμεσολαβητής μπορεί να δώσει και μία δική του πρόταση για την 

επίλυση της σύγκρουσης. 

6) Διαμεσολάβηση εστιασμένη στη Λύση: Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει να 

κάνει με μέρη της σύγκρουσης τα οποία τροφοδοτούν τα ίδια τη διαμεσολάβηση με 

τις σκέψεις τους. Στο συγκεκριμένο μοντέλο είτε υπάρχει μέσω των απόψεων τους  

λύση και προχωρά η διαδικασία είτε όταν δεν προχωρά σταματούν και προσπαθούν 

τα βρουν μια άλλη λύση.   

Αν τώρα θα έπρεπε να διαλέξουμε τι είδους διαμεσολάβηση  μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ως ενδεδειγμένη στους Ο.Τ.Α με βάση τα προαναφερόμενα 

μοντέλα που αναλύθηκαν, πριν καταθέσουμε την άποψή μας θα πρέπει να 

σταθμίσουμε κάποιους σημαντικούς παράγοντες. Αρχικά, σε σχέση με την επίλυση 

διαφορών μεταξύ ενός δήμου με έναν ιδιώτη θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν τα 

προνόμια που έχει δώσει ο νομοθέτης στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα που 

εξομοιώνονται με αυτό σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο λοιπόν και κατ 

επέκταση οι Ο.Τ.Α προσέρχονται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων από θέση 
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ισχύος.
53

 Με ποια λοιπόν διάθεση θα γίνει η διαμεσολάβηση όταν εκ των προτέρων η 

έννοια της ισότητας των δύο μερών που αποτελεί προαπαιτούμενο στη 

διαμεσολάβηση καταστρατηγείται; Από την άλλη ο ιδιώτης σε σχέση με τους 

εκπροσώπους ενός δημόσιου οργανισμού και συγκεκριμένα των Ο.Τ.Α κινείται πιο 

ελεύθερα και δεν δεσμεύεται από εμπόδια και δυσλειτουργίες στην επίλυση της 

διαφοράς. Εξάλλου, οι εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α ως δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν 

πρώτα να κινηθούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και κάθε τους απόφαση 

δεσμεύεται από αυτή την αρχή πρωτίστως παρά την  εξεύρεση λύσης. 

Σίγουρα, όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στην ουσία ο θεσμός της 

διαμεσολάβησης σε σχέση με τους φορείς του δημοσίου στη χώρα μας δεν έχει 

προχωρήσει, ούτε υπάρχει αυτή η κουλτούρα ως αρχή επίλυσης διαφορών σε 

αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη την 

εμμονή των Ελλήνων να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για παντός τύπου διαφορές 

ακόμα και ήσσονος σημασίας
54

 αντιλαμβανόμαστε ότι δύσκολα θα επιλέξουν τη 

διαμεσολάβηση. Δύσκολα, ένας δημόσιος λειτουργός (υπάλληλος Ο.Τ.Α) 

γνωρίζοντας τις ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις που υπάρχουν ειδικά τη 

τελευταία δεκαετία δε θα αφήσει τη τακτική δικαιοσύνη να αποφασίσει.
55

  

Συμπερασματικά, πριν από όλα πρέπει να αλλάξει όλη η προσέγγιση και η 

φιλοσοφία των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στο θεσμό της διαμεσολάβησης με 

ώθηση που οφείλουν να δώσουν οι έχοντες την εξουσία. Τώρα ως προς το μοντέλο 

της διαμεσολάβησης που θα προκρίναμε να χρησιμοποιηθεί στους Ο.Τ.Α αυτό θα 

κρίνεται κάθε φορά από τον αρμόδιο διαμεσολαβητή. Η απόφασή του σχετίζεται με 

τα δύο αντιμαχόμενα μέρη και να επιλέγει το καταλληλότερο ή ακόμη και να 

προσαρμόζεται ανάλογα  με την έκβαση της διαδικασίας. Αυτό το ισχυριζόμαστε 

καθώς στους Ο.Τ.Α οι συγκρούσεις δεν αφορούν πάντα τα ίδια μέρη όπως προείπαμε 

(μπορεί να αφορά διένεξη υπαλλήλων μεταξύ τους, το δήμο με άλλο δήμο ή με 

ιδιώτες). Άρα ο διαμεσολαβητής εφόσον γνωρίζει ότι κάθε μοντέλο έχει θετικά και 

αρνητικά στοιχεία θα προκρίνει αυτό που θεωρεί το ιδανικότερο ανάλογα με το 

ποιους έχει απέναντί του και λαμβάνοντας υπόψη τη πορεία της διαδικασίας. 
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3.10  Οι κατηγορίες της διαμεσολάβησης 

 

Κοινωνική Διαμεσολάβηση: Κατά άλλους γνωστή ως «Κοινοτική 

Διαμεσολάβηση» είναι συνήθης μέθοδος επίλυσης διαφορών στο εξωτερικό. 

Κυρίαρχο μέσο είναι ο διάλογος ο οποίος συντονίζεται από το διαμεσολαβητή με 

στόχο τα αντιμαχόμενα μέρη να βρουν λύση στο πρόβλημα που τους απασχολεί. 

Είναι ένας θεσμός ο οποίος επιτρέπει τα μέλη μιας κοινότητας όπως για παράδειγμα 

ένας Δήμο, ένα Σχολείο να αποταθούν σε ένα διαμεσολαβητή ώστε να κατανοήσουν 

αφενός τις θέσεις του άλλου αλλά και να λάβουν κοινές αποφάσεις. Η Κοινωνική 

Διαμεσολάβηση ακολουθεί τις συμβάσεις της Διαμεσολάβησης με συνεδρίες στους 

κατάλληλους χώρους και ακολουθώντας τους κανόνες της για τους οποίους έχουμε 

ήδη αναφερθεί. 

Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση: Σχετίζεται με τη διαφορετικότητα στην 

επικοινωνία ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς έχουν 

διαφορετικό φύλο, θρησκεία, γλώσσα, ηλικία, εθνικότητα. Αυτή επιχειρείται ανάμεσα 

σε ομάδες μεταναστών και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, σε μετανάστες και τη 

Δημόσια Διοίκηση ή ιδιωτικούς φορείς. Σκοπός της είναι να καθιστά επικερδείς 

πόρους κάθε φύσης, σε σχέση με την επικοινωνία, την ενημέρωση, τεχνικούς 

οικονομικούς κτλ. Όταν αυτή επιτυγχάνεται αντιμετωπίζονται προβλήματα των 

σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών και έχουμε άμβλυνση φαινομένων 

κοινωνικής παθογένειας τα οποία εν μέρει εξομαλύνονται.       

   

          

 

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

4.1  Εισαγωγή  

 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

την πραγματοποίηση  του εμπειρικού σκέλους της παρούσας εργασίας. Σκοπός της 

έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού συγκρούσεων στους  Οργανισμούς Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης και του κατά πόσο η διαμεσολάβηση ως θεσμός είναι σε θέση να 

συνεισφέρει στην επίλυσή τους. 

 Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

στην ερεύνα και  στη συνέχεια ακολουθεί  η στατιστική ανάλυση και  επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων της έρευνας που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων και 

επεξεργάστηκαν με το  στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 24 (Statistical Package for 

Social Sciences). 

4.2 Είδος έρευνας  

 Ο σχεδιασμός που ακολουθείται στην έρευνα είναι ο ποιοτικός. Στόχος του  

αποτελεί κατά τους (Lincoln & Guba, 1985) όχι η μέτρηση των συχνοτήτων και των 

ποσοστών εμφάνισης των φαινομένων, αλλά η εξήγηση και η ανάλυση των λόγων 

εμφάνισής τους. Ταυτόχρονα οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας επιλέγονται για να 

αποδώσουν κάποιο νόημα στο υπό διερεύνηση ερώτημα –πρόβλημα –περίπτωση  

όπως για παράδειγμα, οι συγκρούσεις που ενδεχόμενα λαμβάνουν μέρος στο Δήμο 

Λαρισαίων. 

 Ο ερευνητής στην ποιοτική έρευνα ,όπως η συγκεκριμένη, δεν είναι απλός 

δέκτης των αποτελεσμάτων της αλλά αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας και αυτός 

που δομεί τη γνώση κατά το (Carson et al., 2001). Πολύ σημαντικό στοιχείο των 

ποιοτικών ερευνών αποτελούν επίσης ότι επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα 

κομμάτια της υπό εξέταση περίπτωσης ή κατάστασής.  

4. 3 Μεθοδολογία Έρευνας 

 

 Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου καθώς αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο κοινωνικής έρευνας και 

συλλογής πρωτογενών στοιχείων. Επίσης, γιατί διαρθρώνεται από ένα σύνολο 

κλειστών ερωτήσεων αποτρέποντας τους ερωτώμενους να ξεφύγουν από το θέμα. 

Ενώ τέλος μπορεί να διενεργηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα και αξιόπιστα.  

 Μιας και η εργασία πραγματεύεται την επίλυση συγκρούσεων στους Ο.Τ.Α , 

δεν θα μπορούσε το ερευνητικό κομμάτι παρά να ασχοληθεί με την άποψη που έχουν 

υπάλληλοι που εργάζονται στο Δήμο Λαρισαίων ως δείγμα έρευνας. Για το σκοπό 

αυτό δημιουργήθηκε  ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους εργαζομένους 

του δήμου ώστε να το απαντήσουν.  
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 Η έρευνα διεξήχθη από τις 20 Νοεμβρίου 2019 έως και τα 30 Νοεμβρίου 

2019. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ήταν υποχρεωτική  και όπως 

αναφέρεται  στο εισαγωγικό σημείωμα του ερωτηματολογίου ήταν άκρως 

εμπιστευτική. Συνολικά  απαντήθηκαν 248 ερωτηματολόγια. Επεστράφησαν 52 

ερωτηματολόγια χωρίς να απαντηθούν (ποσοστό 17,33%) σε συνολικό αριθμό 300 

ερωτηματολογίων. Άρα το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι (82,67%). 

 Για το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

ερωτήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η βαθμολογική κλίμακα Likert (πενταβάθμια 

κλίμακα), όπου ο ερωτώμενος δηλώνει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του. Έγινε 

προσπάθεια ώστε η διατύπωση των ερωτήσεων να είναι όσο το δυνατόν απλή για να  

αποφευχθούν οι όποιες παρερμηνείες και ασάφειες. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται τόσο περιγραφικά, όσο και σχηματικά, με τους πίνακες απόδοσης 

συχνοτήτων και τα αντίστοιχα διαγράμματα. 

 

 

4.4 Ερωτηματολόγιο  

 

1. Φύλο 

Πίνακας 1 «Φύλο» 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 86 34,7 34,7 34,7 

Γυναίκα 162 65,3 65,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  1 Ραβδόγραμμα «Φύλλο» 

 

 

Σε σχέση με το φύλο  από τους 248 ερωτηθέντες οι 86 ήταν άνδρες και οι 162 

γυναίκες. Αυτό  αναλογεί σε ποσοστό 34,68% άνδρες και 65,32% γυναίκες. Αυτή η 

ανισομέρεια δικαιολογείται καθώς στο Δήμο Λαρισαίων οι γυναίκες εργαζόμενες 

υπερτερούν αριθμητικά. 
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2. Ηλικία 

 

Πίνακας 2 «Ηλικία» 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <30 10 4,0 4,0 4,0 

31-40 32 12,9 12,9 16,9 

41-50 132 53,2 53,2 70,2 

>50 74 29,8 29,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα  2: Ραβδόγραμμα «Ηλικία» 
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Αναφορικά τώρα με την ηλικία το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 41-50 ετών (53,23%) με αμέσως επόμενη αυτή των 50 

και πάνω(29,84%).Έπεται η ομάδα 31-40 ετών (12,90%) ενώ με πολύ μικρό ποσοστό 

έχουμε αυτή των ηλικιών κάτω των τριάντα  (4,03%). Και εδώ τα νούμερα και τα 

ποσοστά είναι δικαιολογημένα καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης και της 

υπαγωγής της χώρας σε μνημονιακές δεσμεύσεις μετά το 2010 σταμάτησαν για 

χρόνια οι προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη εργασιακή σχέση στους Ο.Τ.Α. και το 

μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού βρίσκεται σε μέση ηλικία.  

 

 

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 3 «Επίπεδο Εκπαίδευσης » 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απόφοιτος ΔΕ 80 32,3 32,3 32,3 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 22 8,9 8,9 41,1 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 86 34,7 34,7 75,8 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος 

60 24,2 24,2 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  3: Ραβδόγραμμα «επίπεδο εκπαίδευσης» 

 

 Από τους 248 συμμετέχοντες  στην έρευνα το 34,68% είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 32,26%  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 24,19% 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ενώ το 8,87% είναι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. Αν συναθροιστούν 

τα ποσοστά των αποφοίτων Α.Ε.Ι και αυτών που κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο 

φτάνουμε στο 58,87 % γεγονός που καταδεικνύει το σχετικά υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο των ατόμων στο Δήμο Λάρισας που συμμετείχαν στην έρευνα. Παρατηρείται 

μεγάλη αναβάθμιση στα προσόντα που διαθέτουν οι υπάλληλοι του Δήμου, αφού το 

μεγαλύτερο ποσοστό σε αντίστοιχες έρευνες στο παρελθόν έδειχνε ότι οι εργαζόμενοι 

στους Δήμους ήταν κατά βάση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

 

 

 

4. Εργασιακή εμπειρία 
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Πίνακας 4 «Εργασιακή Εμπειρία» 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-10 8 3,2 3,2 3,2 

11-20 134 54,0 54,0 57,3 

21-30 68 27,4 27,4 84,7 

>30 38 15,3 15,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

 

 

Διάγραμμα  4 Ραβδόγραμμα «Εργασιακή εμπειρία 
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 Σε συνάρτηση με την ηλικία έρχεται  κατά κανόνα και η  εμπειρία στον 

εργασιακό βίο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων που απαντούν, ποσοστιαία 

(54%) εργάζονται στο Δήμο για 11-20 χρόνια (134 άτομα).Ποσοστό 27,4% εργάζεται 

21-30 χρόνια (68 άτομα.). Στη συνέχεια 38 άτομα με ποσοστό 15,3% πάνω από 

τριάντα έτη και τέλος μόλις το 3,2% εργάζονται για κάτω από δέκα χρόνια δηλαδή 8 

άτομα. Πρόκειται δηλαδή για υπαλλήλους οι οποίοι έχουν μεγάλη εργασιακή 

εμπειρία και οι οποίοι έχουν βιώσει το Δήμο και σε εποχές ανθηρές για την ελληνική 

οικονομία και με καλύτερες οικονομικές απολαβές και στη σημερινή εποχή της 

οικονομικής στενότητας. Άρα τα συμπεράσματα που  θα εξαχθούν με βάση την 

παρούσα έρευνα θα είναι πιο αξιόπιστα.     

 

5. Ποια είναι η Εργασιακή σας Σχέση; 

 

Πίνακας 5 «Εργασιακή Σχέση» 

Εργασιακή Σχέση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Υπάλληλος 225 90,7 90,7 90,7 

Προϊστάμενος 21 8,5 8,5 99,2 

Διευθυντής/τρια 2 ,8 ,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  5 Ραβδόγραμμα «Εργασιακή σχέση» 

 

 

 Ως προς τη θέση ευθύνης την οποία κατέχουν από τους ερωτηθέντες η 

συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 90,73% αποτελούν υπαλλήλους, το 8,47% 

Προϊσταμένους ενώ μόλις το 0,81% Διευθυντές. Και εδώ το νούμερο είναι 

φυσιολογικό καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι υπάλληλοι. Ο Δήμος 

Λαρισαίων έχει 1198 υπαλλήλους μέσα στους οποίους είναι 61 Προϊστάμενοι και 13 

Διευθυντές. Ως μεγάλος Δήμος διαθέτει και δύο Γενικούς Διευθυντές. Στην έρευνα 

μας από τους 248 εργαζομένους απάντησαν 225 υπάλληλοι, 21 Προϊστάμενοι και 2 

Διευθυντές. Ως εκ τούτου το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό.    
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6. Ποσό συχνά αντιμετωπίζετε συγκρούσεις στο χώρο εργασίας σας; 

Πίνακας 6 «Συχνότητα Συγκρούσεων» 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 28 11,3 11,3 11,3 

Λίγο 86 34,7 34,7 46,0 

Μέτρια 72 29,0 29,0 75,0 

Πολύ 40 16,1 16,1 91,1 

Πάρα Πολύ 22 8,9 8,9 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

 

 

Διάγραμμα  6 Ραβδόγραμμα «Συχνότητα συγκρούσεων 
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 Από το ραβδόγραμμα του διαγράμματος έξι συμπεραίνουμε ότι με βάση το 

δείγμα των 248 σε σύνολο 300 ερωτηθέντων στο Δήμο Λαρισαίων το μεγαλύτερο 

ποσοστό απαντά ότι συναντά σε μικρό βαθμό συγκρούσεις στο χώρο εργασίας 

του.(34,66%) δηλαδή 86 άτομα. Σε μέτριο βαθμό τοποθετεί τις συγκρούσεις το 

29,03% (72 άτομα) ενώ αθροιστικά το 25%  ( 62 άτομα) βιώνει σε μεγάλο βαθμό τις 

συγκρούσεις στην εργασία του. Μόνο το 11,29% (28 άτομα) δε βιώνει συγκρούσεις 

στο Δήμο Λαρισαίων, εργαζόμενο σε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Θεωρούμε 

ότι θα περιμέναμε μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων πέραν του 25% συνολικά να 

επικαλείται έντονες συγκρούσεις αφού  οι περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου 

βρίσκονται σε άμεση επαφή με πολίτες γεγονός που κάνει την εργασία πιο δύσκολή 

και με σημαντικότερη πιθανότητα ύπαρξης εντάσεων και προστριβών.   
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7. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι λόγοι των συγκρούσεων που αντιμετωπίζετε στο 

χώρο εργασίας σας;  

Πίνακας 7 «Λόγοι συγκρούσεων» 

 

$sigrousis Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$sigrousis
a
 Συνθήκες εργασίας 74 9,4% 29,8% 

Έλλειψη χώρου 54 6,9% 21,8% 

Αυξημένα επίπεδα άγχους-

εξουθένωσης 

76 9,7% 30,6% 

Διακρίσεις μεταξύ 

υπαλλήλων 

42 5,4% 16,9% 

Κακή επικοινωνία 98 12,5% 39,5% 

Άρνηση ανάληψης ευθυνών 82 10,5% 33,1% 

Ζητήματα κύρους και 

επιβολής 

22 2,8% 8,9% 

Σύγχυση ρόλων και 

αλληλοκάλυψη 

αρμοδιοτήτων λόγω μη 

σωστού καθορισμού 

καθηκόντων και περιγραφής 

θέσεων εργασίας 

70 8,9% 28,2% 

Συγκρουόμενοι στόχοι 20 2,6% 8,1% 

Προκλητική συμπεριφορά 

απέναντι στην ηγεσία 

2 0,3% 0,8% 

Πολύπλοκο οργανωσιακό 

εργασιακό περιβάλλον 

24 3,1% 9,7% 

Έλλειψη προσωπικού 102 13,0% 41,1% 

Τα διαφορετικά επίπεδα 

εκπαίδευσης και οι 

κατηγορίες προσωπικού 

24 3,1% 9,7% 

Έλλειψη οργάνωσης και 

προβλήματα διοίκησης 

94 12,0% 37,9% 

Total 784 100,0% 316,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Οι δύο πρώτες στήλες του Πίνακα αφορούν στις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (Responses) και όχι επί των συμμετεχόντων. Όπως 

βλέπουμε συνολικά στην ερώτησή µας δόθηκαν 784 θετικές απαντήσεις, 74 για τις 

συνθήκες εργασίας, 54 για την έλλειψη χώρου, 76 για αυξημένα επίπεδα άγχους-
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εξουθένωσης, 42 για διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων, 98 για επικοινωνία, 82 για 

άρνηση ανάληψης ευθυνών, 22 ζητήματα κύρους και επιβολής, 70 σύγχυση ρόλων, 

20 συγκρουόμενοι στόχοι, 2 προκλητική συμπεριφορά απέναντι στην ηγεσία, 24 

πολύπλοκο οργανωσιακό εργασιακό περιβάλλον, 102 έλλειψη προσωπικού, 24 

διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και κατηγορίες προσωπικού και 94 έλλειψη 

οργάνωσης και προβλήματα διοίκησης.  

Ενδεικτικά το 12,5% των απαντήσεων αφορούσε την κακή επικοινωνία, το 

10,5%  την άρνηση ανάληψης ευθυνών, το 13% έλλειψη προσωπικού και το 12% την 

έλλειψη οργάνωσης και προβλήματα διοίκησης.  

Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από µία 

θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι τέσσερις) και αυτός είναι ο λόγος που οι 

σχετικές συχνότητες αθροίζουν 316,1% και όχι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κατά µέσο 

όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 3,16 θετικές απαντήσεις. Ο σωστός τρόπος να 

αναλυθεί η τρίτη στήλη του Πίνακα είναι ο ακόλουθος:  Το 29,8% των 

συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των συγκρούσεων που επιδρούν στο χώρο εργασία 

τις συνθήκες εργασίας,  21,8% την έλλειψη χώρου, 30,6% τα αυξημένα επίπεδα 

άγχους εξουθένωσης, το 16,90% τις διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων, το  39,5 

% την κακή επικοινωνία, το33,10% την άρνηση ανάληψης ευθύνης το  41,10% την 

έλλειψη προσωπικού και το  37,9% την έλλειψη οργάνωσης και τα προβλήματα στη 

διοίκηση.  

Αν θέλαμε να προβούμε σε κάποιο σχόλιο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε ότι 

ως πρώτη αιτία για την δημιουργία συγκρούσεων σε ένα φορέα του δημοσίου τομέα 

όπως ο Δήμος Λαρισαίων αποτελεί η έλλειψη υπαλλήλων. Όπως προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενο διάγραμμα σε σχέση με την ηλικία του προσωπικού η μη διενέργεια 

προσλήψεων για αρκετά χρόνια αποδυναμώνει τα τμήματα του Δήμου, φορτώνουν το 

προσωπικό με επιπλέον όγκο δουλείας και προκαλεί συγκρούσεις. Σχετικά κοντά ως 

απάντηση έρχεται η έλλειψη οργάνωσης και τα προβλήματα στη διοίκηση ως αιτία 

συγκρούσεων. Μόνιμο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου καταφανέστατο σε κάθε 

ανάλυση της λειτουργίας του αποτελεί ο όχι σωστός τρόπος που η εργασία των 

υπαλλήλων οργανώνεται και η απουσία συνετής διοίκησης. 

Αμέσως επόμενος λόγος αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη κακή 

συμπεριφορά που μπορεί να σχετίζεται είτε με τη δυσκολία επικοινωνίας με τους 

πολίτες είτε το προσωπικό μεταξύ τους. Επίσης, πέρα από τις συνθήκες  εργασίας και 
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τους χώρους που το προσωπικό εργάζεται και θεωρείται αιτία πρόκλησης 

σύγκρουσης  άξιο αναφοράς κρίνεται να αναφερθεί ότι  ένας λόγος σύγκρουσης στο 

σύγχρονο κόσμο που συνεχώς καταγράφεται και αυξάνεται είναι το άγχος και η 

εργασιακή εξουθένωση. Είναι το λεγόμενο εργασιακό «burn out». Πολλοί 

εργαζόμενοι στην εποχή μας  βιώνουν εργασιακό στρες μια μάστιγα που επηρεάζει 

όχι μόνο την ποιότητα ζωής εντός αλλά και εκτός της εργασίας, με επιπτώσεις πέρα 

από τη σωματική και στην ψυχική ισορροπία των ανθρώπων. Σε μικρότερο βαθμό 

στη συνέχεια έχουμε και πάλι από μια άλλη όψη προβλήματα ορανωσιακής δομής με 

πολύπλοκες δομές και επικάλυψη αρμοδιοτήτων.    

 

8. Πως πιστεύετε ότι επιδρούν οι συγκρούσεις στον χώρο εργασίας σας συνήθως;  

Πίνακας 8 «Επίδραση Συγκρούσεων» 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αρνητικά 124 50,0 50,0 50,0 

Αρνητικά Μάλλον 90 36,3 36,3 86,3 

Μάλλον Θετικά 14 5,6 5,6 91,9 

Θετικά 10 4,0 4,0 96,0 

Δεν απαντώ 10 4,0 4,0 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 



 

 

52 

 

 

Διάγραμμα  7 Ραβδόγραμμα Πως επιδρούν οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας; 

Εξετάζοντας τώρα το ποιες είναι οι συνέπειες μιας σύγκρουσης μέσα από το 

πως  βλέπουν οι συμμετέχοντες την έρευνα διαπιστώνουμε ότι το συντριπτικά μεγάλο 

ποσοστό του 86,29%  δηλαδή 214 σε σύνολο 288, έχουν την πεποίθηση ότι μια 

σύγκρουση επιδρά αρνητικά. Άρα μια σύγκρουση δεν βοηθά στη δημιουργία μιας 

καλύτερης ποιότητας εργασίας στο μέλλον συμφωνά με τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων. Την θετική επίδραση  μιας σύγκρουσης εντοπίζει ποσοστό κάτω του 

10% και συγκεκριμένα το 9,68% (14 άτομα). Ποσοστό 4,03% (10 άτομα) έκρινε 

σκόπιμο να μην απαντήσει καθόλου. 
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9. Πως επιλέγετε συνήθως να αντιμετωπίσετε τις συγκρούσεις στο χώρο 

εργασίας σας ; (Επιλέξτε 1) 

 

Πίνακας 9 «Αντιμετώπιση συγκρούσεων» 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Προσπαθώ να αποφύγω την 

κατάσταση 

46 18,5 18,5 18,5 

Επιδιώκω την ικανοποίηση 

των συμφερόντων μου 

20 8,1 8,1 26,6 

Αποδέχομαι τις θέσεις της 

άλλης πλευράς 

2 ,8 ,8 27,4 

Καταφεύγω σε 

διαμεσολάβηση 

26 10,5 10,5 37,9 

Επιδιώκω συνεργατική λύση 

με αμοιβαίο όφελος 

154 62,1 62,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  8 Ραβδόγραμμα « Πως επιλέγετε να αντιμετωπίσετε τις συγκρούσεις στο 

χώρο εργασίας;» 

 

Αποτελεί αυτή μία ωραία ευκαιρία να αντιληφθεί ο επεξεργαζόμενος τις 

απαντήσεις  το πως εργαζόμενοι σε ένα Δήμο διαχειρίζονται μία σύγκρουση. Η 

πρώτη σε ποσοστά απάντηση 154 άτομα δηλαδή, 62,10% σημείωσαν ότι επιλέγουν 

συνεργατική λύση με αμοιβαίο όφελος. Είναι προφανώς μια λύση που μέσα από την 

επικοινωνία και τη συζήτηση έρχεται ως αποτέλεσμα. Τα άτομα αποφεύγουν τις 

εντάσεις συνομιλούν, εκθέτουν τις διαφωνίες και τους προβληματισμούς τους και 

προκρίνουν μια λύση που συμφέρει και τα δύο μέρη. Από την άλλη ένα ποσοστό 

κοντά στο 20% (18,55%) απλά επιθυμεί να μείνει αμέτοχο αποφεύγοντας την 

οποιαδήποτε σύγκρουση. Επίσης, το 10,48% επιδιώκει να επιλύσει τη διαφορά του 

καταφεύγοντας στη διαμεσολάβηση. Τέλος ένα μικρό ποσοστό του 8,06%  

σκεπτόμενο το ατομικό συμφέρον επιδιώκει να ικανοποιήσει αποκλειστικά και μόνο 

το δικό του συμφέρον αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο( 20 άτομα). Ενώ ένα 

ελάχιστο ποσοστό του 0,81% μόλις δυο  άτομα αποδέχεται άκριτα τις απόψεις της 

άλλης πλευράς ώστε να μην έχει καμία περαιτέρω σύγκρουση.   
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10. Γνωρίζετε ότι η Διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος επίλυσης των διαφορών, 

στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη, απευθύνονται σε τρίτο ανεξάρτητο και 

ουδέτερο πρόσωπο και επιχειρούν να καταλήξουν σε μια ικανοποιητική και 

αποδεκτή λύση; 

 

Πίνακας 10 « Υπάρχει γνώση της Διαμεσολάβησης;» 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 32 12,9 12,9 12,9 

Λίγο 47 19,0 19,0 31,9 

Μέτρια 80 32,3 32,3 64,1 

Πολύ 64 25,8 25,8 89,9 

Πάρα πολύ 25 10,1 10,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  9 Ραβδόγραμμα «Υπάρχει γνώση τη έννοιας της  Διαμεσολάβησης; 

 

Στο κομμάτι αυτό της έρευνας εισάγουμε την έννοια της διαμεσολάβησης στο 

ερωτηματολόγιο. Ερωτούμε κατά πόσο οι εργαζόμενοι στο Δήμο Λάρισας γνωρίζουν 

τη Διαμεσολάβηση ως μέθοδο επίλυσης διαφορών. Σαφή εικόνα για το ρόλο της 

διαμεσολάβησης έχει το 35,89% με απάντηση ότι γνωρίζουν πολύ ή πάρα πολύ το 

ρόλο της. Μιλούμε για αριθμό 89 ατόμων. Αν συσχετίσουμε το γεγονός  ότι 

συμμετέχοντες στην έρευνα είναι σε μεγάλο βαθμό απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε ποσοστό 58% το ποσοστό αυτό θα 

λέγαμε ότι είναι μικρό. Δεν έχει ακόμα περάσει στη φιλοσοφία του Έλληνα να 

χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση για διευθετεί τις συγκρούσεις του. Μέτρια γνώση 

της Διαμεσολάβησης ως θεσμού  έχουν 80 άτομα δηλαδή ποσοστό 32,26% το οποίο 

όμως δεν αρκεί για να κατανοήσει κανείς το κομβικό ρόλο της.. Τέλος, ποσοστό 

αθροιστικά 31,85% (79 άτομα) δεν έχουν ουσιαστική γνώση της διαμεσολάβησης και 

δεν μπορεί να λογιστεί ότι είναι μικρό. 

 

 

11. Εάν καταφεύγατε σε διαμεσολάβηση ποιόν θα επιλέγατε ως διαμεσολαβητή; 

Πίνακας 11 «Εάν καταφεύγατε σε διαμεσολάβηση ποιόν θα επιλέγατε ως 

διαμεσολαβητή; 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συνάδελφο 54 21,8 21,8 21,8 

Προίστάμενο 88 35,5 35,5 57,3 

Διευθυντή 38 15,3 15,3 72,6 

Ανεξάρτητο Διαμεσολαβητή 64 25,8 25,8 98,4 

Άλλο άτομο 4 1,6 1,6 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  10 Ραβδόγραμμα «Εάν καταφεύγατε σε διαμεσολάβηση ποιόν θα επιλέγατε 

ως διαμεσολαβητή; 

 

 

Στο ραβδόγραμμα αυτό φαίνεται σε ποιο άτομο επιλέγει ο συμμετέχων στη 

διαμεσολάβηση να καταφύγει ώστε να επιλύσει μία σύγκρουση. Συγκεκριμένα, λόγω 

της άμεσης επαφής που έχουν στον εργασιακό χώρο και ίσως λόγω των 

αρμοδιοτήτων του, επιλέγουν να αποταθούν στον εκάστοτε προϊστάμενο για να 

θέσουν τους προβληματισμούς τους. Αυτοί αριθμούν ποσοστό 35,48% (88 

άτομα).Από την άλλη σε ανεξάρτητο διαμεσολαβητή επιλέγει  να απευθυνθεί 

ποσοστό 25,81%(64 άτομα). Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης επιλέγει να μιλήσει το 

15,32%(38 άτομα) και είναι ο τελευταίος στη σειρά μετά από κάποιο συνάδελφο που 

επιλέγει το 21,77%(54 άτομα).Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα στελέχη ενός 

δημόσιου οργανισμού δεν επιθυμούν ή για να το θέσουμε καλύτερα αφήνουν ως 

τελευταία επιλογή τη λύση του Διευθυντή ίσως λόγω της ισχύος της θέσης του που 

κάνει αυτομάτως το θέμα προς συζήτηση άκρως σημαντικό. 
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12. Πιστεύετε ότι με τη Διαμεσολάβηση εκτός από την επίλυση των διαφορών, 

θα βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις και η επικοινωνία? 

 

Πίνακας 12 «Πιστεύετε ότι με τη Διαμεσολάβηση εκτός από την επίλυση των διαφορών, 

θα βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις και η επικοινωνία των εργαζομένων; 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 20 8,1 8,1 8,1 

Λίγο 50 20,2 20,2 28,2 

Μέτρια 62 25,0 25,0 53,2 

Πολύ 84 33,9 33,9 87,1 

Πάρα πολύ 32 12,9 12,9 100,0 

Total 248 100,0 100,0  
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Διάγραμμα  11  Ραβδόγραμμα Πιστεύετε ότι με τη Διαμεσολάβηση εκτός από την 

επίλυση των διαφορών, θα βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις και η επικοινωνία των 

εργαζομένων; 

 

Στην τελευταία ερώτηση της παρούσης έρευνας ερωτάται κατά πόσο κανείς 

από τους ερωτώμενους πιστεύει ότι η διαμεσολάβηση είναι ικανή πέρα από  την 

επίλυση μια διαφωνίας να βελτιώσει ουσιαστικά μετά το πέρας της, τις σχέσεις των 

εργαζομένων και την επικοινωνία τους. Είναι σίγουρα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 

ποσοστό 33,87% και 12,90% θεωρούν πολύ και πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν 116 

άτομα σε σύνολο 248 που πιστεύουν ουσιαστικά στη διαμεσολάβηση .Όμως δεν 

αποτελούν ποσοστό που ξεπερνά το 50%. Δεν μας ευχαριστεί λοιπόν το γεγονός ότι 

κοντά στο 30% δεν πιστεύει ότι η διαμεσολάβηση  αλλάζει εκ βαθέων τις σχέσεις των 

ατόμων αν την επιλέξουν για να πάψουν να συγκρούονται. Υπάρχει και ένα ποσοστό 

25% που βρίσκεται στη μέση ούτε προκρίνοντας ούτε απορρίπτοντας τη 

διαμεσολάβηση.   

 

 

4.5 Συμπεράσματα ερωτηματολογίου 

 

Πριν αναφέρουμε τα συμπεράσματά μας, είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι σε 

καμία περίπτωση με βάση αυτή την έρευνα τα συμπεράσματα της  δεν προσφέρονται 

για γενικεύσεις και κρίσεις για τον τρόπο που σκέφτονται και αντιμετωπίζουν τις 

συγκρούσεις και τη διαμεσολάβηση οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα ή στους 

Ο.Τ.Α. Σίγουρα μπορούν όμως να γίνουν κάποιες διαπιστώσεις που αφορούν το 

συγκεκριμένο δείγμα και λόγω του μεγάλου ποσοστού του  επί του συνόλου των 

εργαζόμενων στο Δήμο Λαρισαίων. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Λαρισαίων εργάζονται 

874 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου άρα σύνολο 

1168. Με δεδομένο ότι μοιράσθηκαν 300 ερωτηματολόγια τότε το δείγμα καλύπτει 

ένα ποσοστό  25%.  Επίσης καθώς απάντησαν 248  σε σύνολο 300 καταδεικνύει τη 

διάθεσή τους να συμμετέχουν στην έρευνα άρα και οι απαντήσεις πριν δοθούν 

εξετάσθηκαν σοβαρά. 

Επίσης, αυτό το οποίο αποκομίσαμε ως άποψη είναι ανεξάρτητα από το 

βαθμό που βιώνει το προσωπικό του Δήμου τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο 

δεν θεωρεί ότι η σύγκρουση επιδρά θετικά στο περιβάλλον που γίνεται δέκτης της. 
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Μία συγκρουσιακή κατάσταση λοιπόν θεωρείται ότι  δημιουργεί περισσότερα 

προβλήματα από αυτά που επιλύει. Ίσως θα περιμέναμε σε ένα μη οργανωμένο 

περιβάλλον εργασιακά όπως οι Ο.Τ.Α να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό συγκρούσεων 

αλλά ενδεχόμενα το αναβαθμισμένο μορφωτικά προσωπικό του Δήμου λόγω και της 

εργασιακής εμπειρίας του έχει μάθει τις διαχειρίζεται επιτυχώς πριν εκδηλωθούν. 

Από την άλλη δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι ο θεσμός της 

Διαμεσολάβησης σε μια χώρα που οι πολίτες της προσφεύγουν με μεγάλη ευκολία 

στα δικαστήρια για να επιλύσουν τα προβλήματά τους δεν αντιμετωπίζεται με το 

δέουσα προσοχή και σεβασμό. Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι τα τελευταία 

χρόνια γίνονται βήματα από την πλευρά της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση  και  

οι φορείς του δημοσίου τομέα οφείλουν να ακολουθήσουν τις επιταγές της σύγχρονης 

θέασης των πραγμάτων. 

    

 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή οι συγκρούσεις μεταξύ 

των ανθρώπων είναι μέρος της ίδιας τους της ύπαρξης και προέκταση του εαυτού 

τους. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά στους χώρους εργασίας όπου 

ο άνθρωπος καταναλώνει το μεγαλύτερο χρονικά ποσοστό της ημέρας του το να 

παρουσιάζονται δηλαδή αντιδικίες, διαφωνίες και συγκρούσεις. Εξάλλου στους 

χώρους αυτούς το άτομο λειτουργεί  υπό καθεστώς ψυχικής πίεσης και κουβαλώντας 

προβλήματα και άγχη της προσωπικής του ζωής που σήμερα είναι πολύ σημαντικά. Η 

κρίση αξιών επίσης στη σημερινή εποχή της υπερτίμησης των υλικών αγαθών αλλά 

και η τεράστια οικονομική κρίση που βίωσε και βιώνει η πατρίδα μας έχει ασφαλώς 

διογκώσει το πρόβλημα. 

Αυτό που πρέπει όμως να επισημανθεί  είναι ότι οι συγκρούσεις δεν 

επιφέρουν όπως μας έχει δείξει και η ιστορία μόνο αρνητικά αποτελέσματα και 

καταστροφή. Αποτελούν έναυσμα που ενεργοποιεί τα άτομα για  ουσιαστικότερη 

δράση και  αποτελούν κινητήριο μοχλό αλλαγών προς τη σωστή κατεύθυνση σε 

οργανισμούς βοηθώντας στην ανάπτυξή τους. Η διάθεση αυτή σύγκρουσης 

καταδεικνύει επίσης αξιόμαχο προσωπικό το οποίο έχει κουραστεί από τις 

υπάρχουσες αβελτηρίες ειδικά στο χώρο του Δημοσίου τομέα και επιθυμεί βαθιές 
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τομές που δεν μπορεί να τις διεκδικήσει με άλλο δρόμο. Συνεπώς αυτές οφείλουν να 

αποτελούν αφορμή για πρόοδο, αναγέννηση και συνεργασία των ατόμων. 

Η διαμεσολάβηση τώρα ως εναλλακτική μορφή επίλυσης  διαφορών έρχεται 

να συνεισφέρει σε αυτή την ανάγκη των ανθρώπων για τη διευθέτηση των 

προβλημάτων τους και την ατομική και κοινωνική πρόοδο. Αρκεί ο σύγχρονος 

Έλληνας να μπει στη λογική της εμπιστοσύνης σε αυτό το θεσμό καθώς θα μπορέσει 

σε σύντομο χρόνο να επιλύσει τα προβλήματά του. Βέβαια το καλύτερο όλων είναι το 

προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Για αυτό το 

λόγο οι έχοντες την εξουσία οφείλουν να αντιλαμβάνονται και να είναι δεκτικοί σε 

αλλαγές και να προωθούν τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης μη 

εμμένοντας σε αγκυλώσεις του παρελθόντος ούτε υπολογίζοντας το όποιο κομματικό 

κόστος. Σε αντίθεση περίπτωση που υπάρχουν συγκρούσεις η διαμεσολάβηση είναι 

αναμφίβολα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μας που σε μια εποχή εντόνων 

προβλημάτων όπως η τωρινή καθίσταται  πολύτιμος αρωγός.         
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αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών - Θέσπιση Κώδικα 

Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων 

για παραβάσεις αυτού".  

 Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 1460 οικ/ 2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 

281/13.2.2012) - "Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή".  

 Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34802 οικ/2012 (ΦΕΚ Β' 1363/26-4-

2012) - "Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων 

διαμεσολαβητών και καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων 

κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών".  
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 Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 85485/2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2693/4.10.2012) 

- “Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης".  

 Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34801 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 1363/26-4-

2012) - "Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών". 

 

  

 

 

 


