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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία άπτεται του πεδίου της Ηγεσίας και της Διαμεσολάβησης 

στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά, τις 

δεξιότητες και τις επικοινωνιακές τεχνικές του ηγέτη-διαμεσολαβητή στη δημόσια 

διοίκηση.  

Σκοπός της έρευνας είναι να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι ένας 

προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει γνώσεις διαμεσολάβησης και 

να χρησιμοποιεί τις διαμεσολαβητικές δεξιότητες και τεχνικές για να φέρει εις 

πέρας καλύτερα το έργο του.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε διοικητικούς 

υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. στη Θεσσαλονίκη, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά, οι 

δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή βοηθούν τους 

προϊσταμένους της δημόσιας διοίκησης στο έργο τους και συμπεραίνεται ότι η 

εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο επιλογής των 

προϊσταμένων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες, δημόσια διοίκηση, διαμεσολάβηση, διαμεσολαβητής, 

επικοινωνιακές τεχνικές, ηγεσία, ηγέτης, ηγέτης-διαμεσολαβητής, κριτήρια 

επιλογής προϊσταμένων, Ο.Α.Ε.Δ., χαρακτηριστικά διαμεσολαβητή.  
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Abstract 

 

This thesis concerns the field of Leadership and Mediation in Human Resources 

Management. It deals with the traits, the skills and the communication techniques of 

a leader-mediator in public administration. 

The research objective is to approve the hypothesis that a manager in public 

administration must have mediation knowledge and must use mediation skills and 

techniques to fulfill effectively his/her task.  

The results of the research, carried out to public administrators in the Greek 

Manpower Employment Organization (known as OAED), in the city of Thessaloniki, 

reveal that the traits, the skills and the communication techniques of a mediator 

help managers in public administration in their task and that the education in 

mediation should be a manager selection criterion. 

 

 

Keywords: communication techniques, Greek Manpower Employment Organization, 

leader, leader-mediator, leadership, mediation, mediator, manager selection criteria, 

Public Administration, mediation skills, mediator traits.   
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Εισαγωγή 

 

Η αφορμή για την επιλογή του θέματος προέρχεται από την παρατήρηση της 

συγγραφέως, αρχικά ως πολίτης και μετέπειτα ως υπάλληλος της δημόσιας 

διοίκησης, για την σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο εκάστοτε προϊστάμενος 

στην αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας. Μέσα από 

αυτή την παρατήρηση αναδύεται η αντίληψη ότι η λειτουργία της υπηρεσίας 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα και του προϊσταμένου και 

όχι απαραίτητα από τα έτη υπηρεσίας του και τα πτυχία του.  

Μετά την απαραίτητη μελέτη των αντικειμένων της Διαμεσολάβησης, της 

Ηγεσίας και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δημιουργείται η εντύπωση ότι  

ένας άνθρωπος με εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση έχει την ικανότητα να επιλύσει, 

αλλά και να προλάβει συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, είτε μεταξύ υπαλλήλων 

είτε ανάμεσα σε υπαλλήλους και πολίτες, έτσι ώστε όλοι και όλα να λειτουργούν 

αρμονικά. 

Συνειρμικά γεννάται το ερώτημα αν ένας προϊστάμενος που διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός διαμεσολαβητή σε συνδυασμό με τις 

δεξιότητες και τις επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή, που θα 

κατακτηθούν εφόσον λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, θα μπορεί να μετατραπεί 

σε έναν αποτελεσματικό ηγέτη.  

Το πεδίο της Ηγεσίας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ερευνηθεί 

πολλάκις στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται εκτενέστερα. Σε σχέση με 

το θέμα που επιλέχθηκε σε αυτή την εργασία, σπουδαίο ρόλο στον τρόπο 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για το άτομο που αναλαμβάνει μία θέση 

ευθύνης είναι να αποκτήσει γνώσεις και για τους ανθρώπους και για τον τρόπο 

διοίκησής τους, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για το έργο του 

(Robbins & Judge, 2005). Εξίσου σημαντικό είναι να συνεχίζει να μαθαίνει, για να 

αναπτύξει την επάρκειά του και να παραμείνει ηγέτης (Maxwell, 2007 [1999]). 

Το πεδίο της  Διαμεσολάβησης στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, απ’ 

την άλλη, ακόμη βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια έρευνας, σε σημείο που υπήρξε 
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δυσκολία συγκέντρωσης πληθώρας βιβλιογραφίας, και είναι άκρως 

αναπτυσσόμενο.  

Αυτό συμβαίνει ειδικά στην Ελλάδα, επειδή η ίδια η διαμεσολάβηση ως 

θεσμός, ανεξάρτητα από τη χρήση της στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

νομοθετείται για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2010 με τον Νόμο 3898, τη στιγμή 

που στη Γαλλία ήδη η δεκαετία του 1980 θεωρείται “η δεκαετία της 

διαμεσολάβησης” (Six, 1990, σ. 13). Ο θεσμός της διαμεσολάβησης καθίσταται πιο 

επίκαιρος από ποτέ, καθώς στην Ελλάδα του σήμερα, ακολουθώντας τις επιταγές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιανουάριο του 2018 εκδίδεται ο βασικός νόμος που 

διέπει τη διαμεσολάβηση (Ν. 4512/2018) και μόλις στις 30/11/2019 ψηφίζεται η 

πρώτη τροποποίησή του (Ν. 4640/2019). 

Όσο για την εμπλοκή της διαμεσολάβησης στον χώρο της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης, στο νέο σχέδιο οργανογράμματος του Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο μόλις εντός του 

Νοεμβρίου του 2019 κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους του προς αποστολή 

παρατηρήσεων, προβλέπεται η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Διαμεσολάβησης 

στη Διοίκηση του Οργανισμού. Αυτό αποδεικνύει ότι η δημόσια διοίκηση αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται τη σημασία του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσα στον εργασιακό 

χώρο.  

Σε μία δημόσια διοίκηση που αρχίζει να προσδίδει την αρμόζουσα σημασία σε 

έναν νεοσύστατο στην Ελλάδα θεσμό, αξίζει να ερευνηθεί πόσο μπορεί αυτός να  

βοηθήσει ουσιαστικά όλους όσοι υπηρετούν σε αυτήν. Με αυτές τις σκέψεις 

έρχεται αυτή η εργασία να διενεργήσει έρευνα για να επιβεβαιώσει την υπόθεση 

ότι ένας προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει γνώσεις 

διαμεσολάβησης και να χρησιμοποιεί τις διαμεσολαβητικές δεξιότητες και τεχνικές 

για να φέρει εις πέρας καλύτερα το έργο του. Συγκεκριμένα προσπαθεί να συγκρίνει 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή με αυτά του ηγέτη, να 

διακρίνει τις δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή που 

χρησιμοποιεί ένας προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση παράγοντας αποτέλεσμα 

και να εξετάσει τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση ως κριτήριο 

επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση. 
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Το δείγμα που επιλέγεται για την έρευνα είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι του 

Ο.Α.Ε.Δ., που αποτελεί κομμάτι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και τοποθετείται 

γεωγραφικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

Για την εκπόνηση της εργασίας αξιοποιήθηκε ελληνική, αγγλική, γαλλική και 

ισπανική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, μελετήθηκε η σχετική ευρωπαϊκή και 

ελληνική νομοθεσία και νομολογία, ενώ αντλήθηκαν στοιχεία από επίσημους 

διαδικτυακούς τόπους φορέων και οργανισμών. 

Το κύριο μέρος της εργασίας χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη: το θεωρητικό και 

το ερευνητικό. 

Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο σχετίζεται με 

τη διαμεσολάβηση, αναλύει τον ορισμό της, τη χρήση της, τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις δεξιότητες και τις 

επικοινωνιακές τεχνικές του. Το δεύτερο μελετάει τον ορισμό της ηγεσίας, τα 

χαρακτηριστικά της ηγετικής φύσης και της αποτελεσματικής ηγεσίας και επιχειρεί 

μία σύγκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών, των δεξιοτήτων και επικοινωνιακών 

τεχνικών του ηγέτη και του διαμεσολαβητή. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τον 

όρο της δημόσιας διοίκησης, την αποστολή, το όραμα και τη στρατηγική του 

Ο.Α.Ε.Δ. και εξετάζει τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση. 

Το ερευνητικό μέρος αποτελείται επίσης από τρία κεφάλαιο. Το πρώτο 

ανακοινώνει τον σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα. Το δεύτερο 

προσεγγίζει την ερευνητική διαδικασία με τη μεθοδολογία της έρευνας, το δείγμα 

της, το χρονοδιάγραμμα, τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και τον τρόπο 

ανάλυσης. Στο τρίτο και εκτενέστερο παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της μετά 

από στατιστική ανάλυση των απαντήσεων. 

Έπειτα ακολουθούν τα εξαγόμενα συμπεράσματα, οι προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα, η βιβλιογραφία και το παράρτημα, το οποίο εμπεριέχει το 

πλήρες ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. 
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Κύριο μέρος της μελέτης 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητικό μέρος  

 

1. Διαμεσολάβηση 

 

1.1 Ορισμός Διαμεσολάβησης 

 

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ελληνικό νόμο, η διαμεσολάβηση ορίζεται ως 

“μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά 

την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα 

μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, 

να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή” 

(Νόμος 4640/2019, Άρθρο 2).  

Κατά τον Besemer, η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία επίλυσης 

συγκρούσεων και σημαίνει τη “μεσολάβηση σε υποθέσεις ερίδων, από έναν 

αμερόληπτο τρίτο, ο οποίος γίνεται αποδεκτός από όλα τα συγκρουόμενα μέρη” 

(2014 [1995], σ. 29).  Επισημαίνει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας είναι 

η παρουσία του διαμεσολαβητή, η εμπλοκή των αντιμαχόμενων πλευρών, το 

εξωδικαστικό επίπεδο, η εκούσια συμμετοχή και το γεγονός ότι την απόφαση για τη 

λύση τη λαμβάνουν οι αντιμαχόμενες πλευρές και όχι κάποιος τρίτος.  

Σύμφωνα με έναν ορισμό που δόθηκε στα Ελληνικά πρόκειται για μία 

“υποβοηθούμενη από ουδέτερο τρίτο διαρθρωμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

των μερών που εμπλέκονται σε μία διαφορά, ώστε να εξευρεθεί μία κοινά αποδεκτή 

και επωφελής λύση που αποτυπώνεται σε συμφωνία” (Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014, 

σ. 1) 
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Ο Θάνος δηλώνει ότι πρόκειται για “μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική 

επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικού, αλλά και νομικού χαρακτήρα” που 

εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου (2017, σ. 70). 

Κατά την Τριαντάρη, η διαμεσολάβηση αποτελεί μία “εξώδικη διαδικασία”, 

“στην οποία ένας ουδέτερος τρίτος βοηθάει τα μέρη που έχουν μια διαφορά να 

κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή τους και να συναισθανθούν ο ένας τον 

άλλον, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να οδηγηθούν σε αποδεκτές λύσεις” 

(2018, σ.63). 

Παρομοίως την ορίζει και ο Torrego ως “εργαλείο διαλόγου και 

διαπροσωπικής συνάντησης, που συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων και στην 

εύρεση ικανοποιητικής συμφωνίας μίας σύγκρουσης” (2000, σ. 11). 

Πρέπει να τονίσουμε ότι “η διαμεσολάβηση δεν είναι διαπραγμάτευση” (Six, 

1990, σ. 9). Η βασική της διαφορά από την διαπραγμάτευση είναι ότι στη δεύτερη 

αποκλείεται η παρουσία ουδέτερου τρίτου προσώπου. Σε περίπτωση αρχικής 

αποτυχημένης διαδικασίας διαπραγματεύσεων, η διαμεσολάβηση που ακολουθεί 

δίνει συνήθως θετικά αποτελέσματα, διότι η παρουσία του διαμεσολαβητή 

διασφαλίζει τον έλεγχο της συζήτησης και αποτρέπει παρεκτροπές των μερών και 

αδιέξοδα στα οποία ίσως οδηγηθούν διαπραγματευόμενοι μόνοι τους (Roberts, 

2002).  

Επιπλέον η διαμεσολάβηση δεν είναι διαιτησία. Η διαμεσολάβηση αφορά 

συναινετική διαδικασία και για τα δύο μέρη, ενώ η διαιτησία γίνεται με την 

προσφυγή του ενός μέρους στην Επιτροπή Διαιτησίας και το άλλο μέρος είναι 

υποχρεωμένο να συμμετάσχει (Τριαντάρη, 2018). Στο τέλος της διαδικασίας στη 

διαμεσολάβηση τα μέρη αποφασίζουν σε ποια συμφωνία θα καταλήξουν, ενώ στη 

διαιτησία αποφασίζει ο διαιτητής, εκδίδοντας “διαιτητική απόφαση” (Κωτσής, 

2016).  

Η συναίνεση αποτελεί θεμέλιο λίθο της διαμεσολάβησης, αφού η 

διαμεσολάβηση δεν αντλεί τη νομιμότητά της από κάποια δημόσια εξουσία 

ανατεθειμένη στον διαμεσολαβητή, αλλά “από την αρχή της ατομικής συναίνεσης 

των εμπλεκομένων” (Θεοχάρης, 2015, σ. 73). Η συμμετοχή των μερών είναι εκούσια 

(Besemer, 2014 [1995]· Τριαντάρη, 2018).  
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Η εμπιστευτικότητα συνιστά ένα ακόμη ουσιώδες χαρακτηριστικό της 

διαμεσολάβησης, αφού υπάρχει η υποχρέωση της μη μεταφοράς πληροφοριών 

από την πλευρά του διαμεσολαβητή του ενός μέρους προς το άλλο ούτε προς 

τρίτους και η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στο απόρρητο της διαδικασίας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να εξεταστούν σε τυχόν επακόλουθη δίκη για 

το θέμα (Θεοχάρης, 2015 · Κωτσής, 2016 · Τριαντάρη, 2018).    

Τέλος, η ταχύτητα της διαδικασίας επιφέρει στα αντικρουόμενα μέρη μία 

ικανοποιητική λύση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με ένα 

αμφίβολο για τα συμφέροντά τους αποτέλεσμα ύστερα από μακρόχρονες 

δικαστικές διαμάχες (Θεοχάρης, 2015· Καραμπατζός, 2015· Τριαντάρη, 2018).  

Συνοψίζοντας θα ορίζαμε τη διαμεσολάβηση ως έναν εξωδικαστικό τρόπο 

επίλυσης μίας διαφοράς μεταξύ μερών, τα οποία επιλέγουν με τη θέλησή τους έναν 

ουδέτερο τρίτο, τον διαμεσολαβητή, να τους βοηθήσει να βρουν μία κοινά 

αποδεκτή λύση. 

 

 

1.2  Χρήση Διαμεσολάβησης 

 

Οι ρίζες της διαμεσολάβησης τοποθετούνται στην αρχαιότητα. Από την 

αρχαϊκή ακόμη περίοδο (800-459 π.Χ.) στην Αθήνα πρωτοεμφανίστηκαν οι 

διαιτητές και οι συμβιβαστές. Στην κλασική περίοδο (459-32 π.Χ.) ο ρόλος τους από 

καθοδηγητικός και αποφασιστικός μετατράπηκε σε διαμεσολαβητικός ανάμεσα στα 

μέρη, τα οποία διαπραγματεύονταν την επίλυση της διαφοράς τους εν κρυπτώ, 

ώστε να μην υπάρξει περίπτωση δημοσιοποίησης της διαφοράς τους και κατ’ 

επέκταση βεβήλωση της εικόνας τους στην κοινωνία (Αρτινοπούλου, 2010α).  

Η Jacqueline Morineau παρομοιάζει τα τρία επίπεδα της αρχαιοελληνικής 

τραγωδίας με αυτά της σημερινής διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν διάλογο με 

κορύφωση στο τέλος του οποίου επέρχεται η κάθαρση, δηλαδή η λύση στο 

πρόβλημα, ο εξαγνισμός, ο καθαρισμός από τα πάθη και τα έντονα συναισθήματα, 

η ψυχική ηρεμία και η συμφιλίωση (1998). 
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Η Ρητορική του Αριστοτέλη αποτελεί εγχειρίδιο ρητορικής τέχνης στο οποίο 

μπορούμε να ανατρέξουμε και να εντοπίσουμε στοιχεία της τεχνικής της 

διαμεσολάβησης και του ρόλου του διαμεσολαβητή. Η ρητορική τέχνη της Αρχαίας 

Ελλάδας έχει αφήσει στη σύγχρονη διαμεσολάβηση παρακαταθήκη τις δεξιότητες 

και επικοινωνιακές τεχνικές που θα χρειαστεί ένας διαμεσολαβητής (Τριαντάρη, 

2018).  

Εναλλακτικοί τρόποι απονομής δικαιοσύνης εμφανίζονται και στην Αρχαία 

Ρώμη, στη Ρωμαϊκή περίοδο και στη Βυζαντινή (Τσιλιάκου, 2011· Θάνος, 2017· 

Τριαντάρη, 2018). 

Αν και η χρήση διαμεσολαβητικών τεχνικών υφίσταται στην Ευρώπη εδώ και 

πολλούς αιώνες, η θεσμοθέτησή τους δεν έλαβε χώρα παρά τις τελευταίες 

δεκαετίες. Συγκεκριμένα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία 

και η Ισπανία, το έναυσμα δόθηκε από την Οδηγία 2008/52/ΕΚ της Ε.Ε. και 

προέβησαν σε αλλαγές στη νομοθεσία τους από τον Ιούνιο του 2008 και έπειτα 

(Steffek, 2012). Ειδικά στην Ελλάδα, ο θεσμός της διαμεσολάβησης νομοθετείται 

για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2010 με τον Νόμο 3898. 

Η διαμεσολάβηση συνιστά μία διαδικασία ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων 

και αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών, πάνω στις οποίες έχει επιμορφωθεί ο 

διαμεσολαβητής και τις οποίες χρησιμοποιεί με τρόπο ώστε να κατευθύνει τα 

αντικρουόμενα μέρη σε διαπραγματευτικές λύσεις. Με αυτή τη λογική δύναται να 

χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα υποθέσεων σύγκρουσης, είτε πρόκειται για 

προσωπικές είτε για συλλογικές (Τριαντάρη, 2018). 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4512/2018, στη διαδικασία αυτή μπορούν να 

υπαχθούν “αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου”, ενώ στον Νόμο 

4640/2019 χαρακτηρίζονται ως “αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή 

διασυνοριακού χαρακτήρα”. Διασυνοριακή ονομάζεται η διαφορά στην οποία 

τουλάχιστον το ένα από τα μέρη κατοικεί μόνιμα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. 

διαφορετικό από εκείνου άλλου μέρους.  

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υποχρεωτική είναι η προσφυγή στη 

διαμεσολάβηση στις περιπτώσεις:  
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 οικογενειακών διαφορών, με εξαίρεση: α) το διαζύγιο, β) την ακύρωση γάμου, 

γ) την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάμου, δ) όλες τις διαφορές 

από τις σχέσεις γονέων και τέκνων, όπως προσβολή πατρότητας ή μητρότητας  

 διαφορών “που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην 

καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του 

αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου”  

 “διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και 

είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης” (Νόμος 4640/2019 · Κ.Πολ.Δ. Άρθρο 

592)  

Και οι δύο νόμοι εξαιρούν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία 

διαμεσολάβησης τις “διαφορές στις οποίες είναι διάδικο μέρος το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή 

Ν.Π.Δ.Δ.”.  

Μία ενδεικτική λίστα των διαφορών όπου χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση, 

ανεξάρτητα της υποχρεωτικότητας που ορίζει ο νόμος, παρουσιάζει η Τριαντάρη 

(2018, σ.98): 

 Γαμικές και οικογενειακές 

 Γειτονικές και κοινοτικές 

 Εργατικές και ενδοεπαγγελματικές 

 Οικογενειακών επιχειρήσεων 

 Πτώχευσης επιχειρήσεων 

 Πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Κατασκευαστικές 

 Καταναλωτικές 

 Ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Πολιτισμικής κληρονομιάς 

 Ναυτικού δικαίου 

Επιπρόσθετα αξιοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε σχολικά περιβάλλοντα 

(Torrego, 2000).  Όσες σχολικές μονάδες έχουν ενσωματώσει τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης στη λειτουργία τους, παρατηρούν μείωση των συγκρούσεων και 

του χρόνου επίλυσής τους, μείωση αποβολών των μαθητών, μικρότερη εμπλοκή 
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των καθηγητών στις συγκρούσεις των μαθητών, μείωση της βίας, αύξηση του 

διαλόγου και δημιουργία παραγωγικού και ήρεμου περιβάλλοντος (Uranga, 1998).    

Σε σχέση με το σκοπό της έρευνάς μας, η διαμεσολάβηση ή παρεμφερείς 

διαδικασίες εφαρμόζονται σε συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο (Besemer, 2014 

[1995]), και εντός οργανισμών είτε είναι ιδιωτικοί είτε δημόσιοι (Torrego, 2000). Η 

διαμεσολάβηση δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ενδοεπαγγελματικές διαφορές και 

είναι ο καλύτερος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης συγκρούσεων, όταν οι 

προηγούμενοι τρόποι έχουν αποτύχει και οι διαπραγματεύσεις και συζητήσεις 

μεταξύ των αντίπαλων ομάδων διεξάγονται με δυσκολία (Τριαντάρη, 2018).  

 

 

1.3  Ρόλος του διαμεσολαβητή 

 

Ο διαμεσολαβητής πρώτα απ’ όλα έχει τη θέση του στη διαδικασία ως τρίτος 

(Pruitt & Rubin, 1986) και πρέπει να τη διατηρεί. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 

εμπλεκόμενο μέρος. Είναι παρών στη διαδικασία της επίλυσης της διαφοράς, αλλά 

ταυτόχρονα απουσιάζουν οι προσωπικές του θέσεις για τη συγκεκριμένη διαφορά. 

Αυτό είναι κάτι που απαιτεί “άσκηση” από την πλευρά του, ώστε να έχει τη 

σωφροσύνη να παραμένει σιωπηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα και, όταν έρχεται 

η ώρα να μιλήσει, να επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις και εκφράσεις και τον σωστό 

τόνο (Six, 1990). 

Ο διαμεσολαβητής δεν προτείνει στα μέρη σχέδιο επίλυσης της διαφοράς 

(Sgubini, Prieditis & Marighetto, 2004). Δεν κρίνει, δεν αξιολογεί, δεν εκφράζει τη 

γνώμη του για το θέμα και, το κυριότερο, δεν παίρνει το μέρος κανενός εκ των 

μερών (Τριαντάρη, 2018).  

Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέρη να αποδέχονται και να σέβονται τον 

διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να καταφέρει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων και να τη διατηρήσει έως το πέρας της 

διαδικασίας (Besemer, 2014 [1995]). Βρίσκεται στη λεπτή θέση να διαχειρίζεται με 

εμπιστευτικότητα όσα ακούει, διατηρώντας, σε όλες τις περιπτώσεις, την 

ουδετερότητά του (Besemer, 2014 [1995]· Τριαντάρη, 2018). 
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Έχει την ευθύνη της διαδικασίας, θέτει τους κανόνες της, κατευθύνει την 

πορεία της συζήτησης, χωρίς όμως να επεμβαίνει. Δυνατότητα επέμβασης και 

διακοπής της συζήτησης από πλευράς του υπάρχει, αν τα μέρη παρεκτραπούν ή αν 

διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο της συζήτησης οδηγεί σε σύγκρουση και όχι σε 

λύση (Roberts, 2002· Τριαντάρη, 2018). 

Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μερών, κάνοντας 

στοχευμένες ερωτήσεις για τις θέσεις τους (Θεοχάρης, 2015). Βοηθάει τα μέρη να 

προσδιορίσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους, τα 

συμφέροντά τους, τις προτεραιότητές τους, για να καταλήξουν σε μία κοινά 

αποδεκτή συμφωνία (Sgubini κ. συν., 2004).  

Ανοίγει το πεδίο της αλήθειας, δεν την περιορίζει. Βρίσκεται εκεί για να 

αφήσει χώρο στα μέρη να βρουν το κοινό τους έδαφος, τους βοηθάει να βρουν ένα 

ανοιχτό παράθυρο στο μέλλον (Six, 1990).  Δεν είναι αυτός που επιλύει τη διαφορά, 

αλλά αυτός που τους καθοδηγεί να ανακαλύψουν τη λύση της και τα κοινά σημεία 

επικοινωνίας τους.  

 

 

1.4 Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή 

 

Η μόνη δύναμη που έχει ο διαμεσολαβητής σε όλη τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης είναι η δύναμη της προσωπικότητάς του (Blanchemanche, 2002). 

Γι’ αυτό ακολουθεί η παράθεση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που θα 

ήταν ιδανικό να έχει ένας διαμεσολαβητής.  

Η ουδετερότητα ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή  

διαμορφώνει την ουσία του ρόλου του. Ένας ουδέτερος και αμερόληπτος 

διαμεσολαβητής αντιμετωπίζει τα εμπλεκόμενα μέρη χωρίς να δείχνει ιδιαίτερη 

προτίμηση σε κάποιο από αυτά ή σε συγκεκριμένη λύση. Τους απευθύνεται “με τον 

ίδιο τρόπο χωρίς εξαιρέσεις”(Τριαντάρη, 2018, σ. 89). Υπερασπίζεται τις θέσεις και 

των δύο. Από την ουδετερότητα και την αμεροληψία του πηγάζει και η εμπιστοσύνη 

που του δείχνουν τα μέρη (Besemer, 2014 [1995]· Τριαντάρη, 2018). 



Ευαγγελία Νασιάδου 

 21 

Την εμπιστοσύνη την κατακτά και μέσα από την ειλικρίνειά του. Ένας 

ειλικρινής άνθρωπος είναι κατ’ επέκταση αξιόπιστος. Τηρεί τις υποσχέσεις που 

δίνει, δείχνει την ακεραιότητά του, κάνει πιστευτά τα λόγια του και δεν τον 

απορρίπτει ο συνομιλητής του (Stulberg & Love, 2014· Τριαντάρη, 2018).   

Ο διαμεσολαβητής χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα (Stulberg & Love, 

2014). Όντας αντικειμενικός, έχει τη δυνατότητα να αποστασιοποιείται από τις 

καταστάσεις, να μην εμπίπτει σε συναισθηματισμούς και να αξιολογεί τις απόψεις 

των μερών με δίκαιο τρόπο (Τριαντάρη, 2018).   

Επιπρόσθετα είναι ένας υπομονετικός άνθρωπος. Έχει την υπομονή να ακούει 

τα μέρη, χωρίς να τα διακόπτει. Δεν είναι βιαστικός να βρεθεί άμεσα μία λύση ούτε 

βγάζει γρήγορα συμπεράσματα. Με την υπομονή του και τη σωστή κατεύθυνση της 

συζήτησης οδηγεί στην εξεύρεση λύσης, όσο χρονοβόρα κι αν είναι η διαδικασία 

(Τριαντάρη, 2018· Orientados· Pérez Pérez, 2001). 

Η ψυχραιμία συνιστά ένα ακόμη χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του 

διαμεσολαβητή. Είναι απαραίτητο να παραμένει ήρεμος σε προσβολές και 

επικριτικά σχόλια και να ξέρει πότε πρέπει να τις παραμερίσει και πότε να τις 

αντιμετωπίσει (Τριαντάρη, 2018). 

Άλλο ένα προσόν του διαμεσολαβητή είναι η εξυπνάδα του (Stulberg & Love, 

2014). Πρέπει να είναι εύστροφος για να σκέφτεται γρήγορα τι θα πει και τι θα 

πράξει και να αντιλαμβάνεται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν.  Παρόμοιο 

χρήσιμο για έναν διαμεσολαβητή χαρακτηριστικό αποτελεί και η ευελιξία. 

Διευθύνει τη ροή της συζήτησης και όποτε παρουσιαστεί ένα νέο στοιχείο, είναι 

απαραίτητο να το διευκρινίσει άμεσα, προτού αφήσει το διάλογο να καταλήξει σε 

αδιέξοδο (Τριαντάρη, 2018).  

Συνεργατικά στην εξυπνάδα και την ευελιξία, δρα και η φαντασία που 

διαθέτει ο διαμεσολαβητής, για να μπορεί να επεμβαίνει στη συζήτηση των μερών, 

όταν αυτή φαίνεται να βαλτώνει, έτσι ώστε να ωθήσει τα μέρη σε διαφορετικές 

οπτικές γωνίες του θέματος (Τριαντάρη, 2018). 

Τέλος ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που θεωρείται ασύμβατο με τον 

ρόλο του διαμεσολαβητή είναι η περιέργεια. Ο Six θεωρεί τον από τη φύση του 

περίεργο άνθρωπο ακατάλληλο για αυτό το ρόλο (1990).  
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Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή, 

αυτά είναι η ουδετερότητα, η αμεροληψία, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία, η 

αντικειμενικότητα, η υπομονή, η ψυχραιμία, η εξυπνάδα, η ευελιξία.  

 

 

1.5  Δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή 

 

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να έχει την ψυχή ενός παιδιού μαζί με 

επικοινωνιακές δεξιότητες. “Οφείλει να ακούει. Είναι ένας ψυχολόγος”. Οφείλει να 

ξέρει να ακούει τις φράσεις που τα αντικρουόμενα μέρη δεν ακούν. Ταυτόχρονα, 

όταν μιλάει, “πρέπει να είναι ακριβής” (Brunhes, 1988, όπ. αναφ. στον Six, 1990, σ. 

44-45).   

Η ενεργητική ακρόαση είναι ίσως η σημαντικότερη επικοινωνιακή τεχνική του 

διαμεσολαβητή. Για να την επιτύχει, οφείλει να ακούει με προσοχή τα μέρη χωρίς 

να τα διακόπτει, για να μην χαθεί ο ειρμός του ομιλητή, αλλά και να τα παρατηρεί, 

για να προσλάβει τόσο τη λεκτική όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία. 

Αφουγκράζεται όσα λένε με τα λόγια και όσα «λένε» με τη γλώσσα του σώματος. Οι 

κινήσεις, ο τόνος της φωνής, η έκφραση του προσώπου του ομιλητή προσφέρουν 

στον διαμεσολαβητή πολύτιμα στοιχεία, που συμπληρώνουν τα λόγια αυτά 

καθαυτά (Uranga, 1998).  

Επιζητώντας σταθερή επαφή με τα μάτια του ομιλητή, ο διαμεσολαβητής 

δείχνει ότι ενδιαφέρεται για ό,τι ακούει (Αρτινοπούλου, 2010β). Aκριβώς όμως 

επειδή και ο ομιλητής τον βλέπει έχοντάς τον απέναντί του, πρέπει και ο 

διαμεσολαβητής να αποφύγει εκφράσεις που δηλώνουν έντονα συναισθήματα 

όπως είναι η ευτυχία, η θλίψη, ο φόβος, η περιφρόνηση, η έκπληξη, ο θυμός και η 

αηδία (Ekman, 2001).  

Για να καταφέρει να μην επηρεαστεί και να μην αντιδράσει στα λεγόμενα του 

ομιλητή, είναι σημαντικό να έχει αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη. Αρχικά να 

έχει αυτοεπίγνωση, για να είναι σε θέση να γνωρίζει τα συναισθήματά του εν τη 

γενέσει τους και στη συνέχεια να τα ελέγχει (Goleman, 2011 [1995]). Είναι 

ουσιαστικό να διατηρηθεί ανέκφραστος στη διάρκεια της συζήτησης (Τριαντάρη, 
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2018), για να επιβεβαιώσουν για μία ακόμη φορά τα μέρη ότι παραμένει ουδέτερος 

απέναντί τους, ότι δηλαδή δεν βρίσκεται είτε με το μέρος του ενός είτε με το μέρος 

του άλλου.  

Ο διαμεσολαβητής σε όλη τη διαδικασία ακούει “με κατανόηση” (Τριαντάρη, 

2018, σ. 77), αδιαφορώντας για το αν όσα ακούει συμπίπτουν με τις σκέψεις και τα 

πιστεύω του. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να συντονιστεί με τον ομιλητή, 

αφήνοντας κατά μέρους την άποψή του για το θέμα, και να προσπαθήσει να δει την 

οπτική του, να συλλάβει ό,τι επιθυμεί να επικοινωνήσει ο ομιλητής, ακόμη και ό,τι 

βρίσκεται πίσω από τις λέξεις, ό,τι το άλλο μέρος δεν είναι σε θέση να ακούσει 

(Pérez Pérez, 2001· Morineau, 1998· Six, 1990). Δεν σημαίνει ότι συμμερίζεται ό,τι 

ακούει, αλλά ότι το κατανοεί ορθά (Besemer, 2014 [1995], σ. 202).  

Όλα αυτά τα κάνει, διατηρώντας μη επικριτικό ρόλο. Αποφεύγει τη 

διατύπωση κρίσεων και αξιολογήσεων και σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει σε 

συγκρίσεις ούτε ανατρέχει σε προηγούμενα περιστατικά (Besemer, 2014 [1995]· 

Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014· Τριαντάρη 2018· Six, 1990).  

Δεν περιορίζεται στο να ακούει μόνο τα γεγονότα, αλλά είναι απαραίτητο να 

φωτίσει τα σκοτεινά σημεία και να εντοπίσει τα συναισθήματα που υποκρύπτονται 

(Uranga, 1998). Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαφαίνεται ότι στον διαμεσολαβητή 

είναι απαραίτητη η δεξιότητα της ενσυναίσθησης. Κατά τον Goleman άλλωστε, η 

ενσυναίσθηση είναι η θεμελιώδης «ανθρώπινη δεξιότητα», η οποία “οικοδομείται 

πάνω στην αυτοεπίγνωση” και είναι υπεύθυνη για την “αναγνώριση των 

συναισθημάτων των άλλων” (2011 [1995], σσ. 157 & 84). Κατέχοντάς την ο 

διαμεσολαβητής προσπαθεί να καταγράψει τα συναισθήματα του ομιλητή και τον 

βοηθάει να τα εκφράσει. 

Αν, παρόλα αυτά, διαπιστώσει ότι κάποιο μήνυμα δεν είναι ξεκάθαρο, οφείλει 

να θέσει στοχευμένες ερωτήσεις για να εκμαιεύσει πληροφορίες (Θεοχάρης, 2015· 

Τριαντάρη 2018). Πρέπει πάση θυσία να αποτρέψει την παρερμηνεία. Για να 

αποσαφηνίσει το μήνυμα, χρησιμοποιεί την παράφραση (Σκορδάκη, 2012). Δηλαδή 

αναδιατυπώνει μία πρόταση, προσέχοντας να ξεχωρίσει τα γεγονότα, να αναλύσει 

τα συναισθήματα και τις προθέσεις του ομιλητή, χωρίς να επαναλάβει τα ίδια 

ακριβώς λόγια (Damianakis, 2017 & Τσιναρέλης, 2004, όπ. αναφ. στην Τριαντάρη, 

σσ. 82-83).  
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Με αυτό τον τρόπο κατανοεί πλήρως τα μέρη, τις ανησυχίες τους και τα 

συναισθήματά τους (Uranga, 1998· Pérez Pérez, 2001· Τριαντάρη 2018). Η γνώση 

και κατανόηση των συναισθημάτων των μερών αποτελεί τη βάση της επίλυσης μίας 

σύγκρουσης, διότι οδηγεί στη γνώση και κατανόηση των επιμέρους συμφερόντων 

και αναγκών. Εξάλλου τα δυσάρεστα συναισθήματα εμφανίζονται όταν δεν 

ικανοποιούνται ουσιαστικές ανάγκες. Έτσι γεννάται η σύγκρουση (Besemer, 2014 

[1995]· Kressel, 2006). 

Αντιλαμβανόμενος λοιπόν τα συναισθήματα, τα συμφέροντα και τις ανάγκες 

των μερών, ο διαμεσολαβητής ανακαλύπτει την αιτία της σύγκρουσης και 

επικεντρώνεται στο να αποτρέψει τυχόν εντάσεις και να κατευνάσει τη 

συναισθηματική φόρτιση (Besemer, 2014 [1995]· Pérez Pérez, 2001· Τριαντάρη 

2018). Αν χρειαστεί, για να διευκολύνει το διάλογο, να αποφορτίσει τα έντονα 

συναισθήματα και να άρει τυχόν αδιέξοδα, χρησιμοποιεί την τεχνική της 

επαναπλαισίωσης, δηλαδή επαναδιατυπώνει ό,τι ειπώθηκε αφαιρώντας το 

αρνητικό περιεχόμενο (Σκορδάκη, 2012· Besemer, 2014 [1995]).  

Για να οδηγήσει τη διαδικασία σε επιτυχή έκβαση, χρησιμοποιεί την τεχνική 

του επαναπροσδιορισμού, δηλαδή τονίζει τα θετικά σημεία της συζήτησης, 

υποδεικνύει στα μέρη κοινούς στόχους και συμφέροντα και τους κατευθύνει να 

εστιάσουν στο μέλλον (Damianakis, 2017, όπ. αναφ. στην Τριαντάρη, σσ. 83-84). Αν 

μείνουν κολλημένοι στο παρελθόν, εκεί όπου γεννήθηκε η διένεξή τους, δε θα 

καταλήξουν να συμφωνήσουν ποτέ. Οπότε ο διαμεσολαβητής τους προσανατολίζει 

σε διαπραγματευτικές προτάσεις και τους ενθαρρύνει να βρουν τη βέλτιστη δυνατή  

λύση στη διαφορά τους (Besemer, 2014 [1995]· Σκορδάκη, 2012· Stulberg & Love, 

2014· Τριαντάρη, 2018).  
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2. Ηγεσία 

 

2.1  Ορισμός ηγεσίας 

 

Η λέξη ηγεσία προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα «ἡγέομαι-ἡγοῦμαι», 

που σημαίνει «προπορεύομαι ως οδηγός, τίθεμαι αρχηγός, επικεφαλής, 

αναλαμβάνω την ηγεσία, διευθύνω, άρχω, προΐσταμαι, πρωτοστατώ» 

(Μπαμπινιώτης, 2002). 

Αυτό σημαίνει ότι ως έννοια υπήρχε από την αρχαιότητα. Η αυθεντική ηγεσία 

έχει τις ρίζες της στην αρχαιοελληνική παράδοση και φιλοσοφία (Erickson, 1995). Η 

ηγεσία διαφαίνεται μέσα από τη δράση φιλοσόφων, θρησκευτικών αρχηγών και 

στοχαστών (Hassan & Ahmed, 2011). Αποτελούσε πεδίο ενδιαφέροντος για χιλιάδες 

χρόνια, αλλά αποτέλεσε πεδίο επιστημονικής έρευνας μόλις τον 20ο αιώνα, γύρω 

στο 1930 (Fry, 2003· Erickson, 1995· House & Aditya, 1997).  

Συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του 

ρήτορα στην αρχαία Ελλάδα εμφανίζονται ξεκάθαρα στη σύγχρονη μορφή του 

ηγέτη (Τριαντάρη, 2016). Ο Wetherell δηλώνει ότι η ηγεσία και η ρητορική είναι δύο 

συγκλίνουσες έννοιες, επειδή και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για τέχνη και 

διαδικασία επηρεασμού των ατόμων με βασικό εργαλείο την πειθώ (1987, σ. 95-

96). 

Σε διαδικασία επηρεασμού ατόμου ή ομάδας, “με σκοπό να 

πραγματοποιηθούν ορισμένοι στόχοι σε ορισμένες συνθήκες”  αναφέρονται και οι 

Hersey & Blanchard (1972, σ. 68).   

Λίγα χρόνια αργότερα οι Kouzes & Posner ορίζουν την ηγεσία ως την “τέχνη 

της παρακίνησης των άλλων, ώστε να θέλουν να αγωνιστούν για κοινές επιδιώξεις” 

(1987, σ. 30). 

Ο Bass επικεντρώνεται στην σημασία της ομάδας για μία αποτελεσματική 

ηγεσία, καθώς δηλώνει ότι ”Αποτελεσματική ηγεσία είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ 

μελών μιας ομάδας, η οποία δημιουργεί και συντηρεί αυξημένες προσδοκίες και 
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την ικανότητα της ομάδας για την επίλυση προβλημάτων ή την επιτυχία σκοπών” 

(1990, σ. 23). 

Ο Fry συμπληρώνει τον ορισμό με το όραμα που εμπεριέχεται στην ηγεσία, η 

οποία “παρέχει κίνητρα στους ακόλουθους, δημιουργώντας ένα κοινό όραμα και 

κοινές επιδιώξεις, οδηγώντας έτσι τους εργαζόμενους σε μία κοινή μελλοντική 

πορεία για ένα κοινό εργασιακό σκοπό. Αυτό το όραμα, όταν συνδυάζεται με την 

αίσθηση της αποστολής του οργανισμού, με λίγα λόγια ποιος είναι ο σκοπός 

ύπαρξης του οργανισμού, καθορίζει την κουλτούρα, τις αρχές και τις αξίες του 

οργανισμού” (2003). 

Η εμπιστοσύνη προστίθεται στον ορισμό της ηγεσίας σε σχολικό βιβλίο του 

Ο.Ε.Δ.Β., σύμφωνα με το οποίο η ηγεσία και η ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου 

είναι σύνολο ενεργειών, οι οποίες επιδρούν πάνω σε άλλους ανθρώπους και τους 

κάνουν να το "ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα" και να του έχουν εμπιστοσύνη 

(Μπουραντάς, Βάθης,  Παπακωνσταντίνου & Ρεκλείτης, 1999). 

Ο ένας εκ των παραπάνω συγγραφέων, ο Μπουραντάς, λίγα χρόνια αργότερα, 

δίνει έναν πιο ολοκληρωμένο ορισμό στην ηγεσία ως την “διαδικασία επηρεασμού 

της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μίας μικρής 

ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο 

τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν 

τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που 

απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα 

καλύτερο μέλλον” (2005, σ.197). 

 

 

2.2  Βασικά χαρακτηριστικά της ηγετικής φύσης 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγετικής φύσης, ανάμεσα στα πολλά που έχει, 

συνοψίζοντας μέρος της ελληνικής και παγκόσμιας βιβλιογραφίας, είναι:  

1) Αυτογνωσία: ο ηγέτης γνωρίζει καλά τον εαυτό του, κατανοεί τα 

συναισθήματά του. Η αυτογνωσία ισχυροποιεί και την αυτοπεποίθησή του και 
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γι’ αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους αύξησης της εμπιστοσύνης των 

άλλων προς το πρόσωπό του (Potter, 1996· Τριαντάρη, 2016). 

2) Ενσυναίσθηση: είναι σε θέση να αντιληφθεί, εκτός από τα δικά του 

συναισθήματα, και τα συναισθήματα των υφισταμένων του. Αντιλαμβάνεται 

τα σιωπηλά σήματα που δείχνουν “τι θέλουν ή τι έχουν ανάγκη οι άλλοι” 

(Goleman, 2011 [1995], σ. 84). 

3) Ικανότητα επικοινωνίας και πειθούς: είναι καλός ρήτορας, χρησιμοποιεί το 

λόγο με τρόπο ώστε να χειρίζεται τα συναισθήματα των ακροατών του, εν 

προκειμένω των υφισταμένους του, να τους επηρεάζει, να τους συγκινεί και 

να τους καθιστά πρόθυμους και αποδοτικούς στην εργασία τους (Goleman, 

2011 [1995]· Beabout, 2013· Τριαντάρη, 2016). 

4) Γνώσεις: έχει γνώσεις γενικές, αλλά και ειδικές, σχετικές με όλα τα 

αντικείμενα του οργανισμού, είναι καταρτισμένος κατάλληλα (Χολέβας, 1995) 

για να μπορεί να ελέγξει, να εκφέρει γνώμη, να προτείνει. Επίσης συνεχίζει να 

μαθαίνει, για να αναπτύξει την επάρκειά του και να παραμείνει ηγέτης 

(Maxwell, 2007 [1999]). 

5) Ελεγκτική ικανότητα: για να μπορεί να ελέγχει και να επιτηρεί τους 

υφισταμένους του και το παραγόμενο έργο, άρα να εποπτεύει και την πορεία 

του οργανισμού (Rifai, Junadi, Sulistyarini & Lumongga Lubis, 2016). Χωρίς 

έλεγχο δεν γνωρίζει το βαθμό επίτευξης των στόχων ούτε και τις αιτίες μη 

επίτευξης αυτών (Μπουραντάς, 2018).  

6) Ικανότητα λήψης αποφάσεων: η οποία είναι και ορθολογική και διαισθητική, 

ανάλογα την περίπτωση, έτσι ώστε να έχει τη φρόνηση να λαμβάνει 

αποφάσεις προς το συμφέρον του οργανισμού (Μπουραντάς, 2015). 

7) Πρωτοβουλία: να έχει το θάρρος της γνώμης του, να είναι δημιουργικός για 

να σκεφτεί και να τολμήσει να λάβει την πιθανότερα σωστή απόφαση 

(Μάντζαρης, 2003). 

8) Διορατικότητα: να έχει την ικανότητα να προβλέψει τα αποτελέσματα 

πράξεων ή συμπεριφορών, ακολουθώντας τη διαίσθησή του όταν δεν έχει 

πλήρη εικόνα των δεδομένων (Robbins & Judge, 2005), για να λάβει εγκαίρως 

τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθούν αποτυχίες ή συγκρούσεις. 
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9) Ευφυΐα: ένα απ’ τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να κατέχει ο 

ηγέτης, για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει με σωστό τρόπο τις γνώσεις 

και τις ικανότητές του (Judge, Colbert & Ilies, 2004). 

10) Δικαιοσύνη: μία από τις τέσσερις αρχαιοελληνικές αρετές, μαζί με την σοφία, 

κατά τον Πλάτωνα, ή τη φρόνηση, κατά τον Αριστοτέλη, τη σωφροσύνη και 

την ανδρεία. Ο ηγέτης, με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και την πίστη 

του σε αξίες, είναι ακριβοδίκαιος και αμερόληπτος απέναντι στους 

υφιστάμενους του (Τριαντάρη, 2016). 

 

 

2.3  Χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας 

 

Μία ηγεσία καθίσταται αποτελεσματική όταν καταφέρνει να επηρεάσει 

σκέψεις, δράσεις, στάσεις και συμπεριφορές μιας ομάδας ανθρώπων, 

προσανατολίζοντάς τους στην επίτευξη στόχων (Μπουραντάς, 2005). Ο 

αποτελεσματικός ηγέτης ενεργεί σωστά με σκοπό να παρακινήσει την μεγαλύτερη 

δυνατή αποδοτικότητα στην εργασία των υφισταμένων του. Αυτό το πετυχαίνει με 

διάφορους τρόπους, όπως: 

 Δείχνοντάς τους εμπιστοσύνη, η οποία άλλωστε είναι το κλειδί που συνδέει 

τον ηγέτη με τους ακολούθους του (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & 

May, 2004). Η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης επιφέρει την 

ανταγωνιστικότητα και τον ατομικισμό (Μπουραντάς, 2002).  

 Αναγνωρίζοντας το έργο τους. Ο αποτελεσματικός ηγέτης εκτιμά τις 

προσπάθειες όσων δουλεύουν και τους ανταμείβει (Sharma, 2015 [2005]). 

Σέβεται και επικροτεί τη συνεισφορά τους, τους δίνει τα εύσημα, στερώντας 

από αυτά που αναλογούν στον ίδιο (Russell, 2014 [2010]).  

 Βγάζοντας “τον καλύτερο εαυτό” των υφισταμένων του. Ένας τρόπος για να το 

πετύχει είναι δίνοντας ο ίδιος τον καλύτερό του εαυτό (Russell, 2014 [2010], σ. 

51). Έτσι ανεβάζει τον πήχη, αποτελεί παράδειγμα για αυτούς και τους 

εμπνέει (Bass, 1990). Άλλος τρόπος είναι να τους ωθήσει να χρησιμοποιήσουν 

τα προσόντα τους είτε επιλέγοντας την εργασία που προτιμούν και στην οποία 
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είναι αποδοτικότεροι είναι κατευθύνοντάς τους σε αρμοδιότητες όπου 

ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους (Russell, 2014 [2010]). 

 Μέσα από τη συνεργασία, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και 

οργανώνοντας με αποτελεσματικό τρόπο τη λειτουργία της ομάδας (Fry, 

2003). Ο αποτελεσματικός ηγέτης εμπλέκει ενεργά όλους, ακόμη και τους πιο 

αποστασιοποιημένους (Russell, 2014 [2010]). Όταν όλοι εμπλέκονται ενεργά 

σε μία εργασία, για έναν κοινό σκοπό, αντιλαμβάνονται ότι ό,τι κάνουν 

επηρεάζει το σύνολο και μαθαίνουν να δρουν συνεργατικά για το κοινό 

συμφέρον (Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013). 

 Tην ειλικρίνεια.  Σύμφωνα με την Ειρήνη Σφακιανάκη “η ειλικρίνεια είναι ο 

βασιλιάς” (όπ. αναφ. στον Κετιτζιάν, 2018). Η πνευματική αξία της ειλικρίνειας 

συνιστά ένα από τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής ηγεσίας κατά τον 

Reave (2005). Η εντιμότητα του ηγέτη ενισχύει “την εμπιστοσύνη των άλλων” 

στο πρόσωπό του (Τριαντάρη, 2016, σ. 197).  

 Διαπροσωπικές σχέσεις. Ο αποτελεσματικός ηγέτης επικοινωνεί με τους 

υφισταμένους του ουσιαστικά, ξεκινώντας από το φαινομενικά απλό, αλλά 

πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζει τα ονόματα όλων. Αυτό σημαίνει ότι τους 

αναγνωρίζει ως προσωπικότητες και φροντίζει να μάθει τις ανάγκες τους και 

τις αξίες τους. Για να καταφέρει κάτι τέτοιο, δεν έχει μόνο τυπικές σχέσεις 

μαζί τους, αλλά ανθρώπινες, είναι απλός και προσιτός, επικοινωνεί μαζί τους 

με ουσιαστικό τρόπο, δείχνει ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτούς, κατανοεί τις 

συμπεριφορές τους, τους εμψυχώνει και επιλύει τις διαφορές όταν αυτές 

προκύπτουν (Locke, 1991· Fry, 2003· Hoffman, Woehr, Maldagen-Youngjohn & 

Lyons, 2011· Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013).  

Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της αποτελεσματικής ηγεσίας 

αποτελούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ηγέτη. Ο αποτελεσματικός ηγέτης, 

όπως και ο ρήτορας στην αρχαιότητα, διακρίνεται για την επικοινωνιακή του 

δεινότητα, την οποία οφείλει στη συναισθηματική του νοημοσύνη (Beabout, 2013· 

Τριαντάρη, 2016). Η συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη συντελεί στον 

κατευνασμό των αρνητικών συναισθημάτων του, στην “αντίληψη των 

συναισθημάτων των άλλων”, στην “κατανόηση των σχέσεων”, στη “βελτίωση της 
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ικανότητας συνεργασίας”, στη “δημοκρατικότητα στις συναναστροφές” (Goleman,  

2011 [1995], σ. 418).   

Σίγουρα ο αποτελεσματικός ηγέτης δεν είναι κάποιος που δίνει εντολές, γιατί 

οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές που υπακούν τυφλά (Weathley, 2010). Μέσω της 

επικοινωνίας του με τους ανθρώπους καταφέρνει να τους πλησιάσει, να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη τους, να τους οργανώσει, να τους πείσει ότι με λίγη παραπάνω 

προσπάθεια μπορούν να επιτύχουν μεγάλους στόχους, να τους κατευθύνει στο 

όραμα (Bass, 1990).  

Το όραμα προϋποθέτει απ’ τον ηγέτη να έχει φαντασία, να είναι καινοτόμος, 

να μπορεί να βλέπει πέρα από το παρόν και να επικεντρώνεται και στο μέλλον 

(Κυριακίδης, 2003). Με το όραμά του για τον οργανισμό, εμπνέει τους 

υφισταμένους του να γίνουν συνοδοιπόροι του σε αυτό, αναπτύσσοντας την 

ομαδικότητα και τη συνεργασία. Τους υποκινεί να συνειδητοποιήσουν ότι οι στόχοι 

και τα οράματα που μοιράζονται αξίζει να επιτευχθούν (Bass, 1985). Συνολικά 

καταφέρνει να είναι καθοδηγητής, δηλαδή αυτό που σημαίνει ετυμολογικά η λέξη 

ηγέτης.  

 

2.4  Χαρακτηριστικά του ηγέτη-διαμεσολαβητή 

 

Ο ηγέτης-διαμεσολαβητής είναι ένας συνδυασμός των δύο όρων, δηλαδή 

είναι ταυτόχρονα και ηγέτης και διαμεσολαβητής. Πρόκειται κατά βάση για έναν 

ηγέτη, ο οποίος γνωρίζει τις αρχές και κατέχει τις δεξιότητες και επικοινωνιακές 

τεχνικές της διαμεσολάβησης και αυτές χρησιμοποιεί για να επιτελέσει καλύτερα το 

έργο του.  

Από το 1983 ο Raiffa είχε αντιληφθεί ότι οι δραστηριότητες του 

διαμεσολαβητή και του διαιτητή συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις δεξιότητες 

ενός ηγέτη. Η Riley Bowles (2005) βρίσκει ισχυρές αναλογίες μεταξύ του 

διαμεσολαβητή και του ηγέτη.  

Πρόκειται για ένα πεδίο ακόμη αναπτυσσόμενο και γι’ αυτό το λόγο 

καθίσταται δύσκολη η εύρεση αθρόας βιβλιογραφίας γύρω από τα χαρακτηριστικά 

του ηγέτη-διαμεσολαβητή. Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος έγκειται κυρίως 
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στην προσπάθεια εύρεσης συγκλίνοντων χαρακτηριστικών των ηγετών και των 

διαμεσολαβητών. 

Η προσεκτική ακρόαση είναι μία από τις κυριότερες επικοινωνιακές τεχνικές 

του διαμεσολαβητή. Ταυτόχρονα είναι και μία αρετή του ηγέτη. Ο Maxwell (2007 

[1999]) προτρέπει τους ηγέτες, για να καταφέρουν να μιλήσουν στις καρδιές των 

ανθρώπων, να χρησιμοποιήσουν τα αυτιά τους. Ο ηγέτης ακούει με αμέριστη 

προσοχή, όχι περιμένοντας να μιλήσει, αλλά “ακούει για να μάθει” (Russell, 2014 

[2010], σ. 90). 

Όσο ακούει, δείχνει κατανόηση, κατ’ επέκταση αποφεύγει να κρίνει (Russell, 

2014 [2010]). Δεν κρατά επικριτική στάση  (Μπρίνια, 2008). Μακριά από τη 

διατύπωση κρίσεων βρίσκεται και ο διαμεσολαβητής (Besemer, 2014 [1995]· 

Αντωνέλος & Πλέσσα, 2014· Τριαντάρη 2018· Six, 1990). Αντί του επικριτικού λόγου 

ο ηγέτης-διαμεσολαβητής σκέπτεται όσα άκουσε, για να βελτιώσει την κατανόησή 

του. Με αυτό τον τρόπο δείχνει ενσυναίσθηση. Αυτή είναι η δεξιότητα της 

κατανόησης των σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων, μέσα από την οποία, 

τα καταγράφει και τους βοηθάει να τα αποσαφηνίσουν και να τα εκφράσουν 

(Goleman, 2011 [1995]· Jolliffe & Farrington, 2006· Τριαντάρη, 2016). 

Η ενσυναίσθηση θεμελιώνεται πάνω στην αυτοεπίγνωση (Goleman, 2011 

[1995]). Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τον εαυτό του, τόσο καλύτερα αναγνωρίζει  

και τα συναισθήματά του (Jolliffe & Farrington, 2006). Έχοντας αυτή τη δεξιότητα τα 

ελέγχει εν τη γενέσει τους (Goleman, 2011 [1995]). Έτσι και ο ηγέτης έχει 

αυτοέλεγχο και δεν δρα παρορμητικά (Avolio & Luthans, 2003· Μπρίνια, 2008). 

Αντίστοιχα και ο διαμεσολαβητής διατηρεί την ψυχραιμία του μπροστά σε 

επικριτικά σχόλια και προσβολές (Τριαντάρη, 2018).  

Οι παραπάνω δεξιότητες της αυτοεπίγνωσης και της ενσυναίσθησης 

συμπεριλαμβάνονται στον ευρύτερο όρο της συναισθηματικής νοημοσύνης, η 

οποία αποτελεί δίχως άλλο κοινό τόπο του ηγέτη και του διαμεσολαβητή (Goleman, 

2011 [1995]· Μπρίνια, 2008· Beabout, 2013· Τριαντάρη, 2016). 

Άλλο κοινό σημείο του ηγέτη και του διαμεσολαβητή είναι η αξιοπιστία και η 

ειλικρίνεια. Ο ηγέτης τιμά τις δεσμεύσεις του και δεν δίνει υποσχέσεις που δεν 

μπορεί να κρατήσει. Επίσης κάνει ειλικρινείς συζητήσεις (Russell, 2014 [2010]). Έτσι 

και ο διαμεσολαβητής μέσα από τον ειλικρινή λόγο του επιδεικνύει την 
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ακεραιότητά του και καθίσταται αξιόπιστος (Stulberg & Love, 2014· Τριαντάρη, 

2018).   

Ο ηγέτης, με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, είναι ακριβοδίκαιος και 

αμερόληπτος απέναντι στους υφιστάμενους του και έχει την ικανότητα της 

απόσπασης από τα άμεσα προβλήματα (Τριαντάρη, 2016· Κυριακίδης, 2003). 

Αντίστοιχα ο διαμεσολαβητής χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, έχει τη 

δυνατότητα να αποστασιοποιείται από τις καταστάσεις, να μην εμπίπτει σε 

συναισθηματισμούς και να αξιολογεί τις απόψεις των μερών με δίκαιο τρόπο 

(Τριαντάρη, 2018).  

Άλλο κοινό σημείο του ηγέτη και του διαμεσολαβητή είναι η ευφυΐα (Judge, 

Colbert & Ilies, 2004· Stulberg & Love, 2014). Ο ηγέτης-διαμεσολαβητής  είναι 

εύστροφος, για να αντιλαμβάνεται άμεσα πιθανά προβλήματα  (Τριαντάρη, 2016 & 

2018). 

Συνεργατικά στην εξυπνάδα, δρουν και η ευελιξία του διαμεσολαβητή να 

διευθύνει τη ροή της συζήτησης και η φαντασία του για να ωθεί τα μέρη σε 

διαφορετικές οπτικές πτυχές του θέματος, ώστε να μην βαλτώνει η συζήτηση 

(Τριαντάρη, 2018). Και ο ηγέτης διαθέτει φαντασία, για να μπορεί να δημιουργήσει 

το όραμα και μέσα από αυτό να κάνει τους υφισταμένους του συνοδοιπόρους σε 

κοινούς στόχους και συμφέροντα (Κυριακίδης, 2003· Bass, 1985). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ηγέτη-διαμεσολαβητή είναι η διορατικότητα. 

Ο ηγέτης βλέπει μακριά, προνοεί. Αντιμετωπίζει όχι μόνο το άμεσο παρόν, αλλά το 

βλέμμα του επεκτείνεται και στο μέλλον (Κυριακίδης, 2003, σ. 21· Avolio & Luthans, 

2003). Και ο διαμεσολαβητής συνδράμει τα εμπλεκόμενα μέρη να εστιάσουν στο 

μέλλον (Σκορδάκη, 2012). Με αυτό τον τρόπο τα ωθεί σε κοινούς στόχους και 

συμφέροντα (Damianakis, 2017, όπ. αναφ. στην Τριαντάρη, σσ. 83-84). 

Οι ικανότητες του ηγέτη και του διαμεσολαβητή συγκλίνουν και στην 

επικοινωνιακή δεινότητα. Και οι δύο χειρίζονται τη γλώσσα με σωστό τρόπο. Ο 

διαμεσολαβητής, με σκοπό να εκμαιεύσει πληροφορίες, θέτει στοχευμένες 

ερωτήσεις και για να αμβλύνει τυχόν αρνητικά συναισθήματα, ώστε να ωθήσει έναν 

φαινομενικά αδιέξοδο διάλογο σε διαπραγματευτικές λύσεις, χρησιμοποιεί τις 

επικοινωνιακές τεχνικές της παράφρασης και της επαναπλαισίωσης, δηλαδή 

επαναδιατυπώνει αφαιρώντας το αρνητικό περιεχόμενο της συζήτησης (Σκορδάκη, 
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2012· Besemer, 2014 [1995]). Ο ηγέτης από την άλλη μιλάει με σαφήνεια και 

χρησιμοποιεί το λόγο του ως εργαλείο πειθούς (Τριαντάρη, 2016). Με αυτό τον 

τρόπο προωθεί την προσεκτική επίλυση προβλημάτων με σκοπό την αρμονία 

μεταξύ των ατόμων και τα εμπνέει να επικεντρωθούν στο καλό και σε θετικούς 

στόχους (Bass, 1985 & 1990). 

Ανακεφαλαιώνοντας στα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις 

επικοινωνιακές τεχνικές του ηγέτη-διαμεσολαβητή εμπεριέχονται τα ακόλουθα: η 

ενεργητική ακρόαση, η συναισθηματική νοημοσύνη με τις υποκατηγορίες της, την 

αυτοεπίγνωση και την ενσυναίσθηση, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία, η 

αντικειμενικότητα, η ευφυΐα, η φαντασία, η διορατικότητα, η επικοινωνιακή 

δεινότητα.  
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3. Δημόσια διοίκηση 

 

3.1  Ορισμός Δημόσιας Διοίκησης 

 

Η δημόσια διοίκηση ενέχει τον όρο της διοίκησης και αυτόν θα 

αποσαφηνίσουμε πρώτα. Η διοίκηση αποτελεί τη “διαδικασία του 

προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου που ασκούνται 

σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν 

αποτελεσματικά οι στόχοι τους” (Μπουραντάς κ. συν., 1999, σ. 56). 

Η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «δημόσια» είναι αυτός που 

προσδίδει στον όρο «διοίκηση» τον διαχωρισμό της από την «ιδιωτική διοίκηση», 

δηλαδή πρόκειται για αντιπαραβολή της διοίκησης “ιδιωτικών μονάδων” και 

οργανισμών με τη διοίκηση δημοσίων (Λαδή & Νταλάκου, 2008, σ. 20). Η δημόσια 

διοίκηση διαμορφώνει τις δράσεις της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και 

μεριμνά να προάγει και να διαχειρίζεται δημόσιες υποθέσεις, δηλαδή υποθέσεις 

του λαού (Parsons, 1995· Πατρίκιος, 2010).  

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

“η δημόσια διοίκηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και 

λειτουργεί με βάση οργανωτικές δομές, διαδικασίες, ρόλους, σχέσεις, πολιτικές και 

προγράμματα. Διαμορφώνει τη βιώσιμη οικονομική ευμάρεια, την κοινωνική 

συνοχή και την ανθρώπινη ευημερία. Επηρεάζει την κοινωνική εμπιστοσύνη και 

διαμορφώνει τις συνθήκες για τη δημιουργία δημόσιας αξίας. Η δημόσια αξία είναι 

η αξία που μοιράζονται όλοι οι φορείς της κοινωνίας: πολίτες, επιχειρήσεις, 

οργανισμοί και άτυπες ομάδες. Είναι το αποτέλεσμα όλων των αποφάσεων 

κατανομής πόρων οι οποίες λαμβάνονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην 

κοινωνία στο σύνολό της” (2017, σ. 1). 

Άρα η δημόσια διοίκηση ενέχει τις σύννομες λειτουργίες που ασκούνται “από 

το κράτος μέσω του κρατικού μηχανισμού” και στοχεύει στην πραγματοποίηση των 

σκοπών του κράτους και του δημόσιου συμφέροντος (Δρούλια και Πολίτης, 2008, σ. 

10). Στην ουσία με τον όρο «δημόσια διοίκηση» νοείται το σύνολο των διοικητικών 
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υπηρεσιών που διαμορφώνουν την εκτελεστική εξουσία ή λειτουργία. Διαχωρίζεται 

από τις άλλες δύο κρατικές εξουσίες, τη νομοθετική και τη δικαστική. Η εκτελεστική 

εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση και από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης.  

(Πατρίκιος, 2010).  

Μέσα στα όργανα της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνονται οι δημόσιες 

υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ν.Π.Ι.Δ.). Γι’ αυτό και η δημόσια διοίκηση αντικατοπτρίζει τις θεσμικές βάσεις για 

τον τρόπο διακυβέρνησης των χωρών (Holberg & Rothstein, 2012).  

 

 

3.2  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) αποτελεί φορέα 

άσκησης της δημόσιας διοίκησης όντας ένα Ν.Π.Δ.Δ. και βρίσκεται υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συστάθηκε το 1955 

ως Οργανισμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (Ο.Α.Α.Α.) με το Ν.Δ. 

2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α’/1954) υπαγόμενος στο Υπουργείο Εργασίας. Το 1969 ο 

Ο.Α.Α.Α. αντικαταστάθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το Ν.Δ. 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α’/1969).  

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, αποστολή του Ο.Α.Ε.Δ. 

είναι η προώθηση στην απασχόληση, η ασφάλιση της ανεργίας, η κοινωνική 

προστασία της μητρότητας και της οικογένειας και η επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση.  

Το όραμα του Ο.Α.Ε.Δ. είναι να αλλάξει και να μετατραπεί από ένας 

γραφειοκρατικός οργανισμός επιδοματικής πολιτικής σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή 

κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης. 

Στη στρατηγική του ΟΑΕΔ ανήκουν: η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η προσέγγιση επιχειρήσεων, η αύξηση της 

σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση.  

Ο Ο.Α.Ε.Δ. απευθύνεται σε ανέργους, εργοδότες, επιχειρήσεις, εργαζομένους, 

παρόχους, κλαδικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευόμενους. Τόσο για τα 
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φυσικά όσα και για τα νομικά πρόσωπα υλοποιεί  μία πληθώρα δραστηριοτήτων, 

όπως εγγραφή στα μητρώα του οργανισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

προσανατολισμό για εργασία στην Ευρώπη (πρόγραμμα EURES), προγράμματα 

απασχόλησης, επαγγελματική κατάρτιση, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, 

επαγγελματική εκπαίδευση και για την επίτευξη του έργου του συνεργάζεται με 

διάφορους φορείς.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι συνιστά έναν οργανισμό με πολύ “ευρύ 

φάσμα δράσεων και προγραμμάτων στην κοινωνία και την οικονομία”, που 

διαδραματίζει έναν “κομβικό ρόλο” για την πάταξη “της ανεργίας και την αύξηση 

της απασχόλησης”. Κατά συνέπεια συμβάλλει αποφασιστικά “στην ανάπτυξη της 

χώρας” (Πρωτοψάλτης, 2020).  

 

   

3.3  Κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση 

 

Η “αρχαιότητα”, δηλαδή τα έτη προϋπηρεσίας, αποτελεί συχνά το μόνο 

κριτήριο προαγωγής (Brunhes, 1988, όπ. αναφ. στον Six, 1990, σ. 44). Και αυτό, αν 

και το σημειώνει ένας Γάλλος πριν 32 χρόνια, δυστυχώς ίσχυε σε μεγάλο βαθμό  και 

στην Ελλάδα μέχρι πολύ πρόσφατα. 

Σύμφωνα με το Ν. 1586/1986 η επιλογή των προϊσταμένων σε δημόσιους 

οργανισμούς γίνεται από υπηρεσιακό συμβούλιο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

ο υπάλληλος να κατέχει το βαθμό Α’. Ο κύριος τρόπος βαθμολογικής ανέλιξης είναι 

τα έτη προϋπηρεσίας. Συνεκτιμώνται η “ιδιαίτερη ικανότητα, πρωτοβουλία και 

δραστηριότητα στην υπηρεσία, καθώς και η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)”.  

Στο Ν. 2683/1999 προστίθενται η πρότερη άσκηση καθηκόντων ως 

προϊσταμένου, η καλή γνώση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και οι 

πρόσθετοι τίτλοι σπουδών. 

Στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα Ν. 3528/2007 ορίζεται η μοριοδότηση των 

ακόλουθων κριτηρίων: τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, αποφοίτηση της 

Ε.Σ.Δ.Δ., πιστοποιημένες επιμορφώσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
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και Αυτοδιοίκησης, ο χρόνος υπηρεσίας, συναφής υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, 

υπηρεσιακή αξιολόγηση, συγγραφική δραστηριότητα, ανακοινώσεις σε συνέδρια 

και τέλος μοριοδότηση συνέντευξης. 

Στην τροποποίησή του με το Ν. 3839/2010 προστίθεται και η γραπτή εξέταση 

του υποψήφιου προϊσταμένου. 

Ωστόσο για την επιλογή τους δεν αρκεί μόνο η απαρίθμηση των πτυχίων, 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και ετών προϋπηρεσίας. Ο Brunhes (1988, όπ. αναφ. 

στον Six, 1990, σ. 43) σημειώνει ότι οι διευθυντές της δημόσιας διοίκησης δεν έχουν 

προετοιμαστεί ούτε έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα για το ρόλο του “manager”. Η 

πρώτη μέθοδος που προτείνει για να διαχειρίζονται σωστότερα το ανθρώπινό 

δυναμικό τους είναι η ακρόαση και το κυριότερο εμπόδιο γι’ αυτό είναι η έλλειψη 

διαλόγου, δηλαδή φωτογραφίζει τεχνικές της διαμεσολάβησης.  

Ταυτόχρονα οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας το ρόλο της συναισθηματικής 

νοημοσύνης σε θέσεις ευθύνης. Άλλωστε έχει διενεργηθεί έρευνα που τεκμηριώνει 

ότι η ενσυναίσθηση είναι ανεξάρτητη από την ακαδημαϊκή νοημοσύνη (Goleman, 

2011 [1995], σ. 159). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει πώς ένας 

συναισθηματικά νοήμων ηγέτης εμπνέει και καθοδηγεί τους υφισταμένους του και 

γίνεται ένας σπουδαίος ηγέτης (Goleman et al., 2013).  

Αυτό συμβαίνει διότι ηγέτης δεν σημαίνει κυρίαρχος, αλλά άτομο ικανό να 

πείθει τους ανθρώπους να εργάζονται για έναν κοινό στόχο, να αναγνωρίζει τα 

βαθύτερα συναισθήματά του για ό,τι κάνει και να εναρμονίζεται με τα 

συναισθήματα των συναδέλφων του, για να είναι σε θέση να διευθετεί τις 

διαφωνίες ώστε να μην κλιμακωθούν (Goleman, 2011 [1995], σ. 231). Σε τέτοιες 

περιπτώσεις ο σωστός ηγέτης δρα ως διαμεσολαβητής, διευκολύνει την ομαδική 

εργασία, αναγνωρίζει και κατανοεί συμπεριφορές και επεμβαίνει δραστικά στην 

επίλυση των προβλημάτων (Τριαντάρη, 2018).  

Εξάλλου πολλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός διαμεσολαβητή 

αποτελούν δείκτες συναισθηματικής νοημοσύνης. Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται 

στο ότι, επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, χρειάζεται η κατάλληλη γνώση και 

εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, για να μπορέσει κάποιος να την εφαρμόσει 

(Schonewille, 2009). Αυτό συμβαίνει γιατί λαμβάνει γνώση συγκεκριμένων τεχνικών 

υποβοήθησης της διαπραγμάτευσης (Besemer, 2014 [1995]).   
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Αρκετά πρόσφατα, με το Ν. 4369/2016, συγκεκριμενοποιούνται περισσότερο 

τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση, ιδιαίτερα σε σχέση με 

τη διαδικασία της συνέντευξης και της αξιολόγησης. Στη συνέντευξη πλέον 

περιλαμβάνεται ένα σκέλος με ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου διοικητικού 

ενδιαφέροντος, που έχει ως σκοπό την αξιολόγηση επικοινωνιακών ικανοτήτων, 

ικανοτήτων συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων.  

Μόλις φέτος, με το Ν. 4674/2020, μειώνεται ο συντελεστής βαρύτητας της 

μοριοδότησης των τυπικών προσόντων και δίνεται ίδιος ή υψηλότερος συντελεστής 

στη μοριοδότηση της συνέντευξης. Ο συντελεστής αλλάζει ανάλογα με την 

κρινόμενη θέση, διαφέρει για θέση Προϊσταμένου Τμήματος, Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Στη μοριοδότηση της 

συνέντευξης λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα 

διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η 

ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. 

Αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες δύνανται να αναπτυχθούν και να 

βελτιωθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση και στη 

συναισθηματική νοημοσύνη, με μεθόδευση, υπομονή και εξάσκηση (Δαλακούρα, 

2011), έτσι ώστε ιδανικά ο υποψήφιος προϊστάμενος να τις έχει ήδη όταν κριθεί για 

τη θέση και να μπορεί να διεκπεραιώσει το ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 
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Β’ Μέρος: Ερευνητικό μέρος 

 

4. Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Το ερευνητικό πεδίο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός της έρευνας είναι να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι 

ένας προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει γνώσεις διαμεσολάβησης 

και να χρησιμοποιεί τις διαμεσολαβητικές δεξιότητες και τεχνικές για να φέρει εις 

πέρας καλύτερα το έργο του.  

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 

1) Να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή με 

αυτά του ηγέτη. 

2) Να διακρίνει τις δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή 

που χρησιμοποιεί ένα προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση. 

3) Να διαπιστώσει τη στάση του δείγματος για τη χρησιμότητα της 

διαμεσολάβησης στους προϊσταμένους της δημόσιας διοίκησης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα προσπαθήσει να εξετάσει η συγκεκριμένη 

έρευνα διαμορφώνονται ως εξής: 

1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή που 

βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση; 

2) Ποιες είναι οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή που 

βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση; 

3) Η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο επιλογής 

προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση; 
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5. Ερευνητική διαδικασία 

 

5.1  Μεθοδολογία έρευνας 

 

Στην έρευνα αυτή επιλέγεται η ποσοτική μέθοδος, διότι θα επαληθεύσουμε 

την υπόθεσή μας μέσω αριθμητικών στοιχείων και θα έχουμε τη δυνατότητα 

κατηγοριοποίησης των δεδομένων και συσχετισμού αναμεταξύ τους. 

Ως τεχνική της έρευνας επιλέγεται το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Προτιμούνται οι κλειστές ερωτήσεις, επειδή είναι πιο εύκολο να 

απαντηθούν και να κωδικοποιηθούν.  Εκτός από τις ερωτήσεις για τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, σε όλες τις υπόλοιπες χρησιμοποιούνται οι 

απαντήσεις κλίμακας 1 έως 5 σημείων (Likert). Αυτός ο τύπος πολλαπλών επιλογών 

στις απαντήσεις συμβάλλει στην γρηγορότερη κατανόηση του ερωτηματολογίου και 

κατά συνέπεια επιτυγχάνεται ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια, η ενθάρρυνση της 

συμμετοχής και η πρόκληση του ενδιαφέροντος. Με αυτό τον τρόπο η έρευνα 

καταφέρνει να αποκτήσει αυξημένο βαθμό εγκυρότητας (Cohen & Manion, 1994). 

Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική μορφή διαμοίρασης του ερωτηματολογίου 

λόγω της ταχύτητάς της, του χαμηλού κόστους της, της αποφυγής μεροληπτικής 

συμπεριφοράς από την πλευρά της ερευνήτριας, του μη συγκεκριμένου και 

άπλετου χρόνου που δίνεται στους πληροφορητές και για να διασφαλιστεί η 

ανωνυμία τους (Δαουτόπουλος 2002).  

 

 

5.2  Δείγμα της έρευνας 

 

Προχωρήσαμε σε δειγματοληψία στιβάδας (cluster sampling). Το δείγμα μας 

για τα ερωτηματολόγια αποτελείται από πληροφορητές με τα εξής χαρακτηριστικά:  

1) διοικητικοί υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ.,  

2) τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

3) προϊστάμενοι ή υπάλληλοι που δεν υπηρετούν σε θέση ευθύνης,  
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4) που υπηρετούν στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, 

5) και συγκεκριμένα στις ακόλουθες υπηρεσίες: ΚΠΑ2 25ης Μαρτίου, ΚΠΑ2 

Θεσσαλονίκης, ΚΠΑ2 Πύλης Αξιού, ΚΠΑ2 Τούμπας, Περιφερειακή Διεύθυνση 

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 

Η διαμοίραση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε εκατό (100) 

υπαλλήλους με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δόθηκαν σαράντα (40) απαντήσεις. Το 

ποσοστό απόκρισης ανέρχεται στο 40%. 

Τελικά όμως στη στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου αποδείχθηκε ότι 

για να είναι ποιοτικό το μέγεθος του δείγματος, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο 

οι 39 από τις 40 απαντήσεις, διότι η μία απάντηση είχε αντικρουόμενες απαντήσεις 

ανά ερώτηση. 

 

 

5.3  Χρονοδιάγραμμα της έρευνας 

 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και στις 

21/2/2020 ανέβηκε στην δωρεάν εφαρμογή δημιουργίας ερωτηματολογίων: 

Φόρμες google. Στις 22/2/2020 διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους που 

πληρούσαν τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου δείγματος. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά έως τις 6/3/2020, δηλαδή 

συλλέχθηκαν οι απαντήσεις του μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών.   

  

 

5.4 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο που κρίθηκε απαραίτητο για την εν λόγω έρευνα 

σχεδιάστηκε στηριζόμενο στη θεωρία των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

του διαμεσολαβητή, των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών τεχνικών του. Το 

μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας αντλήθηκε από τα βιβλία:  Διαμεσολάβηση. 

Μεσολάβηση σε συγκρούσεις, του Besemer (2014 [1995]) και Από τη Σύγκρουση στη 
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Διαμεσολάβηση. Η Διαμεσολάβηση ως Στρατηγική και πολιτική της Επικοινωνίας, 

της Τριαντάρη (2018). 

Στην έναρξή του παρατίθενται ο φορέας υλοποίησης της έρευνας, ο σκοπός 

της, τα στοιχεία της ερευνήτριας και η διαβεβαίωση προς τους συμμετέχοντες ότι: 

απαντούν ανώνυμα, οι απαντήσεις τους είναι εμπιστευτικές, τα αποτελέσματα θα 

συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν μόνο για τον σκοπό της έρευνας και ότι δεν 

υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.  

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στα τρία πρώτα, που 

περιλαμβάνουν τις ερωτήσεις με αριθμό από 1 έως 24, χρησιμοποιούνται οι 

ερωτήσεις κλίμακας 1 έως 5 σημείων (Likert), όπου το 1 σημαίνει «Διαφωνώ 

απόλυτα» και το 5 «Συμφωνώ απόλυτα», για να εξεταστούν εξαρτημένες 

μεταβλητές ποιοτικής διάταξης.  

Το πρώτο μέρος, που περικλείει την 1η, 2η και 3η ερώτηση, θέτει το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η έρευνα. Αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ., συγκεκριμένα την 

αποστολή, το όραμα και τη στρατηγική του Οργανισμού. 

Το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 4 έως 18, 

συγκεντρώνει χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δεξιότητες και επικοινωνιακές 

τεχνικές που έχει ένας διαμεσολαβητής και στοχεύει να εντοπίσει ποια από αυτά 

κατέχει ο ιδανικός προϊστάμενος ή η ιδανική προϊσταμένη στη δημόσια διοίκηση. 

Το τρίτο μέρος, που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 19 έως 21, αφορά 

συμπεράσματα για την εκπαίδευση των προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης στη 

διαμεσολάβηση και την ανάγκη προσθήκης της διαμεσολάβησης στα κριτήρια 

επιλογής προϊσταμένων.  

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος, που αναφέρεται στις ερωτήσεις με αριθμό 

από 25 έως 29, προορίζεται στη διερεύνηση των δημογραφικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων και της απασχόλησής τους.  Υπάρχουν δυαδικές τιμές για το φύλο 

και τη θέση στην υπηρεσία, τις δύο ποιοτικές μεταβλητές κατηγορίας. Αντίστοιχα 

προσφέρονται τιμές της κλίμακας 1 έως 4 για το επίπεδο σπουδών, που είναι 

ποιοτική μεταβλητή διάταξης, και για την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, που είναι 

ποσοτικές μεταβλητές διαστήματος. 



Ευαγγελία Νασιάδου 

 43 

Τόσο στην έναρξη όσο και στο κλείσιμο του ερωτηματολογίου δίδονται 

ευχαριστίες για τη συνεργασία, τη συμμετοχή και το χρόνο που αφιέρωσαν οι 

ερωτώμενοι.  

 

 

5.5  Ανάλυση της έρευνας 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε με τη 

σύνοψη της εφαρμογής δημιουργίας ερωτηματολογίων: Φόρμες google και με το 

στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics. 

Από τα διαθέσιμα είδη διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

 πίνακες συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, για έλεγχο της συχνότητας 

εμφάνισης μίας μεταβλητής μέσα στο δείγμα και μέσα στο σύνολο, 

 πίνακες διπλής εισόδου (crosstabs) για μελέτη του τρόπου με τον οποίο μία 

εξαρτημένη μεταβλητή εξαρτάται από μία ανεξάρτητη μεταβλητή, 

 ραβδογράμματα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων (bar charts), 

 κυκλικά διαγράμματα (pies) σχετικών συχνοτήτων με ποσοστά %. 
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6. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσματα του 4ου μέρους του 

ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τις ερωτήσεις με αύξοντα αριθμό από 25 

έως 29, που αφορούν τα δημογραφικά ή ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των ερωτημάτων από 1 έως 24 και, σε όποιες από 

αυτές τις ερωτήσεις κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιείται συσχετισμός μεταξύ 

των ερωτημάτων αυτών και των δημογραφικών στοιχείων. 

 

Ερώτημα 25: Φύλο 

 

Διαπιστώνουμε ότι μόνο 8 από τους 39 συμμετέχοντες είναι άντρες, δηλαδή 

το 20,5% του δείγματος, ενώ οι 31 είναι γυναίκες, δηλαδή το 79,5% του δείγματος. 

Ούτως ή άλλως η πλειοψηφία των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. στη Θεσσαλονίκης είναι 

γυναίκες (διάγραμμα 1). 

 

Διάγραμμα 1: 
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Ερώτημα 26: Ηλικιακή ομάδα 

 

Σχεδόν το μισό ποσοστό του δείγματος, 46,2%, βρίσκεται ηλικιακά μεταξύ 45 

και 55 ετών. Περίπου το 1/3, δηλαδή 13 συμμετέχοντες, που αντιστοιχούν το 33,3%, 

είναι μεταξύ 35 και 45 ετών. Το 17,9% των συμμετεχόντων αντιστοιχεί στις ηλικίες 

άνω των 55 ετών, ενώ μόλις ένα άτομο που συμμετείχε, δηλαδή το 2,6%, είναι έως 

35 ετών. Το ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα αντικατοπτρίζει σε μεγάλο 

βαθμό και την πραγματικότητα ως προς τον μέσο όρο ηλικίας των υπαλλήλων του 

Ο.Α.Ε.Δ. (διάγραμμα 2).  

 

Διάγραμμα 2: 

 

 

 

Ερώτημα 27: Επίπεδο σπουδών 

 

Σύμφωνα με το επόμενο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι οι 19 από τους 39 

συμμετέχοντες, σχεδόν οι μισοί, που αντιστοιχούν στο 48,7%, κατέχουν 

μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών. Οι 16, δηλαδή το 41% του δείγματος, έχει πτυχίο 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οι 4, ήτοι το 10,3% έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει στην κατοχή του διδακτορικό δίπλωμα. 
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Διάγραμμα 3: 

 

 

Ερώτημα 28: Έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα 

 

Αναλύοντας το διάγραμμα της 28ης ερώτησης, διαπιστώνουμε ότι οι 18 από 

τους 39 συμμετέχοντες, που αντιστοιχούν στο 46,2%, έχουν από 15 έως 25 έτη 

προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα. Λίγο λιγότερο από το 1/3, το 28,2%, έχει 

εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο τομέα από 5 έως 15 έτη. Οι 7 από τους 

συμμετέχοντες, δηλαδή το 17,9%, έχει υπηρετήσει στο δημόσιο για πάνω από 25 

χρόνια, ενώ μόλις 3 από αυτούς, που αντιστοιχεί στο ποσοστό 7,7%, είναι 

νεοδιόριστοι υπάλληλοι με έως 5 έτη προϋπηρεσίας. 

 

Διάγραμμα 4: 
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Ερώτημα 29: Θέση στην υπηρεσία 

 

Σύμφωνα με την τελευταία ερώτηση για τα ατομικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, καταλήγουμε ότι οι 35 από τους 39, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 

89,7%, είναι υπάλληλοι χωρίς θέση ευθύνης, ενώ οι υπόλοιποι 4, δηλαδή το 10,3%, 

είναι Προϊστάμενοι Τμήματος ή Διεύθυνσης ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι 

(διάγραμμα 5). 

 

Διάγραμμα 5: 

 

 

 

Ερώτημα 1: Αποστολή του Ο.Α.Ε.Δ. είναι η προώθηση στην απασχόληση, η 

ασφάλιση της ανεργίας, η κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας 

και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

Στο πρώτο ερώτημα παρατηρούμε ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, οι 

24 από τους 39, δηλαδή το 61,5 %, συμφωνεί απόλυτα. Οι 10, δηλαδή το 25,6%, 

που αντιστοιχεί στο ¼ του δείγματος, συμφωνούν και οι 5, δηλαδή το 12,8% ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν (διαγράμματα 6 & 7).  
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Διάγραμμα 6: 

 

 

Διάγραμμα 7: 

Αποστολή ΟΑΕΔ: προώθηση απασχόλησης, ασφάλιση ανεργίας, κοινωνική προστασία 
μητρότητας &οικογένειας, επαγγελματική εκπαίδευση &κατάρτιση 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

5 12,8 12,8 12,8 

Συμφωνώ 10 25,6 25,6 38,5 

Συμφωνώ απόλυτα 24 61,5 61,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Ερώτημα 2: Το όραμα του Ο.Α.Ε.Δ. είναι να αλλάξει και να μετατραπεί από 

ένας γραφειοκρατικός οργανισμός επιδοματικής πολιτικής σε μία σύγχρονη 

ευρωπαϊκή κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 8, οι 25 από τους 39 συμμετέχοντες, δηλαδή το 

64,1%, συμφωνούν απόλυτα. Οι 10 από αυτούς, δηλαδή το 25,6%, συμφωνούν. 3 

συμμετέχοντες, με ποσοστό 7,7%, ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. 1 άτομο, που 

αντιστοιχεί στο 2,6% του δείγματος, διαφωνεί με το εν λόγω ερώτημα. 
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Διάγραμμα 8: 

 

 

Αναλύοντας τα διαγράμματα 9 & 10, διακρίνουμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση 

στον τρόπο που απάντησαν οι προϊστάμενοι από τους υπαλλήλους που δεν 

βρίσκονται σε θέση ευθύνης. Και οι 4 προϊστάμενοι, δηλαδή το 100%, συμφωνούν 

απόλυτα με το ερώτημα για το όραμα του Ο.Α.Ε.Δ. Από τους υπαλλήλους οι 21, 

δηλαδή το 60%, συμφωνούν απόλυτα, οι 10, που αντιστοιχούν στο 28,6%, 

συμφωνούν, οι 3, άρα το 8,6%, ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν και 1, δηλαδή το 

2,9%, διαφωνεί. 

Οπότε τεκμαίρεται ότι οι προϊστάμενοι του Ο.Α.Ε.Δ. γνωρίζουν καλύτερα ποιο 

είναι το όραμα του οργανισμού τους σε σχέση με τους υπαλλήλους. 
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Διάγραμμα 9: 

Όραμα ΟΑΕΔ: να μετατραπεί από γραφειοκρατικός οργανισμός επιδοματικής πολιτικής 
σε σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης * Θέση στην υπηρεσία 

Crosstabulation 

 
Θέση στην υπηρεσία 

Total Προϊστάμενος/η Υπάλληλος 

Όραμα ΟΑΕΔ: 

να μετατραπεί 

από 

γραφειοκρατικός 

οργανισμός 

επιδοματικής 

πολιτικής σε 

σύγχρονη 

ευρωπαϊκή 

κοινωνική 

υπηρεσία 

απασχόλησης 

Διαφωνώ Count 0 1 1 

% within Όραμα ΟΑΕΔ 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Θέση στην υπηρεσία 0,0% 2,9% 2,6% 

% of Total 0,0% 2,6% 2,6% 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Count 0 3 3 

% within Όραμα ΟΑΕΔ 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Θέση στην υπηρεσία 0,0% 8,6% 7,7% 

% of Total 0,0% 7,7% 7,7% 

Συμφωνώ Count 0 10 10 

% within Όραμα ΟΑΕΔ 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Θέση στην υπηρεσία 0,0% 28,6% 25,6% 

% of Total 0,0% 25,6% 25,6% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 4 21 25 

% within Όραμα ΟΑΕΔ 16,0% 84,0% 100,0% 

% within Θέση στην υπηρεσία 100,0% 60,0% 64,1% 

% of Total 10,3% 53,8% 64,1% 

Total Count 4 35 39 

% within Όραμα ΟΑΕΔ 10,3% 89,7% 100,0% 

% within Θέση στην υπηρεσία 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,3% 89,7% 100,0% 
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Διάγραμμα 10: 

 

 

 

Αναλύοντας τα διαγράμματα 11 και 12, παρατηρούμε ότι οι νεότεροι σε έτη 

προϋπηρεσίας υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τόσο καλά ποιο είναι το όραμα του 

Ο.Α.Ε.Δ., σε σχέση με τους παλαιότερους υπαλλήλους. Έτσι οι υπάλληλοι που έχουν 

άνω των 25 ετών προϋπηρεσία απάντησαν σε ποσοστό 85,7%, άρα οι 6 από τους 7, 

ότι συμφωνούν απόλυτα και μόνο 1 ότι συμφωνεί. Αντίθετα οι υπάλληλοι που 

βρίσκονται στο δημόσιο λιγότερο από 5 χρόνια, μοιράζονται μεταξύ των 

απαντήσεων «διαφωνώ», «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ» και «συμφωνώ» σε ίση 

αναλογία, με ποσοστό 33,3% σε κάθε απάντηση. Κανένας τους δε συμφωνεί 

απόλυτα. 
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Διάγραμμα 11: 

Όραμα ΟΑΕΔ: να μετατραπεί από γραφειοκρατικός οργανισμός επιδοματικής πολιτικής 
σε σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης * Έτη προϋπηρεσίας στο 

δημόσιο τομέα Crosstabulation 

 
Έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα 

Total 0-5 5-15 15-25 άνω των 25 

Όραμα ΟΑΕΔ: να 

μετατραπεί από 

γραφειοκρατικός 

οργανισμός 

επιδοματικής 

πολιτικής σε 

σύγχρονη 

ευρωπαϊκή 

κοινωνική 

υπηρεσία 

απασχόλησης 

Διαφωνώ Count 1 0 0 0 1 

% within Όραμα 

ΟΑΕΔ 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

% within Έτη 

προϋπηρεσίας  

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

% of Total 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Count 1 1 1 0 3 

% within Όραμα 

ΟΑΕΔ 

33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0

% 

% within Έτη 

προϋπηρεσίας  

33,3% 9,1% 5,6% 0,0% 7,7% 

% of Total 2,6% 2,6% 2,6% 0,0% 7,7% 

Συμφωνώ Count 1 4 4 1 10 

% within Όραμα 

ΟΑΕΔ 

10,0% 40,0% 40,0% 10,0% 100,0

% 

% within Έτη 

προϋπηρεσίας  

33,3% 36,4% 22,2% 14,3% 25,6% 

% of Total 2,6% 10,3% 10,3% 2,6% 25,6% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 0 6 13 6 25 

% within Όραμα 

ΟΑΕΔ  

0,0% 24,0% 52,0% 24,0% 100,0

% 

% within Έτη 

προϋπηρεσίας  

0,0% 54,5% 72,2% 85,7% 64,1% 

% of Total 0,0% 15,4% 33,3% 15,4% 64,1% 

Total Count 3 11 18 7 39 

% within Όραμα 

ΟΑΕΔ 

7,7% 28,2% 46,2% 17,9% 100,0

% 

% within Έτη 

προϋπηρεσίας  

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

% of Total 7,7% 28,2% 46,2% 17,9% 100,0

% 
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Διάγραμμα 12: 

 

 

 

Ερώτημα 3: Στη στρατηγική του Ο.Α.Ε.Δ. ανήκουν: η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η προσέγγιση 

επιχειρήσεων, η αύξηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.  

 

Οι 23 από τους 59 ερωτώμενους, δηλαδή το 59%, συμφωνούν απόλυτα ως 

προς το ποια είναι η στρατηγική του Ο.Α.Ε.Δ. Οι 13, το 1/3 αυτών, συμφωνούν. 1 

από το δείγμα, δηλαδή το 2,6%, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί. 2, που αντιστοιχούν 

στο 5,1%, διαφωνούν (διάγραμμα 13). 
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Διάγραμμα 13: 

 

Στο 3ο ερώτημα εντοπίστηκε απόλυτη συμφωνία σε όλα τα άτομα του 

δείγματος που βρίσκονται μετά το 55ο έτος της ηλικίας τους. Σε καμία άλλη ηλικιακή 

ομάδα δεν συμφωνούν απόλυτα για τη στρατηγική του Ο.Α.Ε.Δ. Άρα προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας υπάλληλοι γνωρίζουν καλύτερα τη 

στρατηγική του οργανισμού (διαγράμματα 14 & 15).  

 

Διάγραμμα 14: 

Στρατηγική ΟΑΕΔ: βελτίωση αποτελεσματικότητας ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης, προσέγγιση επιχειρήσεων, αύξηση σύζευξης προσφοράς-ζήτησης 

εργασίας, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση * Ηλικία Crosstabulation 

 

Ηλικία 

Total 

έως 35 

ετών 

35-45 

ετών 

45-55 

ετών 

άνω των 

55 ετών 

Στρατηγική 

ΟΑΕΔ 

Διαφωνώ Count 0 1 1 0 2 

% within Ηλικία 0,0% 7,7% 5,6% 0,0% 5,1% 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 0 0 1 0 1 

% within Ηλικία 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 2,6% 

Συμφωνώ Count 1 6 6 0 13 

% within Ηλικία 100,0% 46,2% 33,3% 0,0% 33,3% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 0 6 10 7 23 

% within Ηλικία 0,0% 46,2% 55,6% 100,0% 59,0% 

Total Count 1 13 18 7 39 

% within Ηλικία 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 
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Διάγραμμα 15: 

 

 

 

Ερώτημα 4: Ο ιδανικός προϊστάμενος δείχνει ουδετερότητα απέναντι στους 

υφισταμένους του. 

 

Από τα 31 άτομα του δείγματός μας, λίγο περισσότερα από τα μισά, τα 20, 

δηλαδή το 51,3%, συμφωνούν απόλυτα. 12 άτομα, που αντιστοιχούν στο 30,8% του 

δείγματος, συμφωνούν. 5 άτομα, δηλαδή το 12,8%, ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν. Τέλος υπάρχει 1 άτομο, δηλαδή το 2,6%, που διαφωνεί και άλλο 1 που 

διαφωνεί απόλυτα με το 4ο ερώτημα (διάγραμμα 16). 
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Διάγραμμα 16: 

 

 

 

Αναλύοντας τον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου, που εξετάζει τη σχέση της 

απάντησης με το επίπεδο σπουδών, διαπιστώνουμε ότι τα 2 άτομα του δείγματός 

μας που είτε διαφωνούν απόλυτα είτε διαφωνούν κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, οπότε 

διαφωνεί το 12,6% της κατηγορίας αυτής. Αντίθετα και τα 4 άτομα με απολυτήριο 

Λυκείου, δηλαδή το 100% εξ αυτών, συμφωνεί απόλυτα (διαγράμματα 17 & 18). 
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Διάγραμμα 17: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος δείχνει ουδετερότητα απέναντι στους 
υφισταμένους του * Επίπεδο σπουδών Crosstabulation 

 

Επίπεδο σπουδών 

Total 

Απολυτήριο 

Λυκείου 

Πτυχίο 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Μεταπτυ

χιακό 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

δείχνει 

ουδετερότητα 

απέναντι 

στους 

υφισταμένους 

του 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Count 0 1 0 1 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 6,3% 0,0% 2,6% 

Διαφωνώ Count 0 1 0 1 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 6,3% 0,0% 2,6% 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 0 2 3 5 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 12,5% 15,8% 12,8% 

Συμφωνώ Count 0 5 7 12 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 31,3% 36,8% 30,8% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 4 7 9 20 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

100,0% 43,8% 47,4% 51,3% 

Total Count 4 16 19 39 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Διάγραμμα 18: 

 

 

 

 

Ερώτημα 5: Ο ιδανικός προϊστάμενος είναι έξυπνος, με γρήγορο ρυθμό 

σκέψης, για να αντιλαμβάνεται άμεσα πιθανά προβλήματα. 

 

Οι 25 από τους 39 συμμετέχοντες, δηλαδή το 71,8%, απάντησαν ότι 

συμφωνούν απόλυτα. Περίπου το ¼, οι 10 εξ αυτών, δήλωσαν ότι συμφωνούν. 1 

συμμετέχων, δηλαδή το 2,6%, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί (διάγραμμα 19). 

 

 

 

 

 

 



Ευαγγελία Νασιάδου 

 59 

Διάγραμμα 19: 

 

 

 

 

Περιγράφοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν απ’ τους συμμετέχοντες στο 5ο 

ερώτημα σε συνάρτηση με τη θέση τους στην υπηρεσία, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι 

υπάλληλοι συμφωνούν, με ποσοστό 74,3% να συμφωνούν απόλυτα, και οι 

υπόλοιποι 9 από τους 35, δηλαδή το 25,7%, απλά να συμφωνούν, ενώ οι 

προϊστάμενοι απαντούν ότι οι 2 από τους 2, άρα σε ποσοστό 50%, συμφωνούν 

απόλυτα, 25% ότι συμφωνούν και 25% ότι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν 

(διαγράμματα 20 & 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευαγγελία Νασιάδου 

 60 

Διάγραμμα 20: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος είναι έξυπνος, με γρήγορο ρυθμό σκέψης, για να 
αντιλαμβάνεται άμεσα πιθανά προβλήματα * Θέση στην υπηρεσία Crosstabulation 

 
Θέση στην υπηρεσία 

Total Προϊστάμενος/η Υπάλληλος 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος είναι 

έξυπνος, με γρήγορο 

ρυθμό σκέψης, για 

να αντιλαμβάνεται 

άμεσα πιθανά 

προβλήματα 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 1 0 1 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

25,0% 0,0% 2,6% 

Συμφωνώ Count 1 9 10 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

25,0% 25,7% 25,6% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 2 26 28 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

50,0% 74,3% 71,8% 

Total Count 4 35 39 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Διάγραμμα 21: 
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Ερώτημα 6: Ο ιδανικός προϊστάμενος διαθέτει αντικειμενικότητα, ώστε να 

αποστασιοποιείται από τις καταστάσεις και να μην εμπίπτει σε συναισθηματισμούς. 

 

Τα 25 άτομα του δείγματός μας, δηλαδή το 64,1%, συμφωνούν απόλυτα με τη 

διατύπωση. Τα 11 από τα 39, δηλαδή το 28,2%, συμφωνούν. Τέλος υπάρχουν 3 

άτομα, που αντιστοιχούν στο 7,7% του δείγματος, τα οποία ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν (διάγραμμα 22). 

 

Διάγραμμα 22: 

 

 

 

Ερώτημα 7: Ο ιδανικός προϊστάμενος είναι ευέλικτος να διευθύνει συζητήσεις 

μεταξύ των υφισταμένων του. 

 

Οι 27 από τους 39 ερωτώμενους, δηλαδή το 69,2%, απαντούν ότι συμφωνούν 

απόλυτα. Οι 10, που αντιστοιχούν σχεδόν στο ¼ (25,6%), συμφωνούν. Μόλις 1, 

δηλαδή το 2,6%, απαντάει ότι ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί και άλλος 1 ότι 

διαφωνεί (διάγραμμα 23). 
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Διάγραμμα 23:  

 

 

 

Περιγράφοντας τα διαγράμματα 24 και 25 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και όσοι έχουν απολυτήριο Λυκείου είτε 

συμφωνούν απόλυτα, σε ποσοστά 84,2% και 75% αντίστοιχα, είτε συμφωνούν, σε 

ποσοστά 15,8% και 25%. Υπάρχει όμως διαμοίραση των απαντήσεων όσων 

κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με το 50% εξ αυτών να συμφωνεί απόλυτα, το 37,5%, που 

αντικατοπτρίζει τους 6 απ’ τους 16, να συμφωνεί και από 6,3% και 6,3% αντίστοιχα 

να δηλώνει είτε ότι ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί είτε ότι διαφωνεί. 
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Διάγραμμα 24: 
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Διάγραμμα 25: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος είναι ευέλικτος να διευθύνει συζητήσεις μεταξύ των 
υφισταμένων του * Επίπεδο σπουδών Crosstabulation 

 

Επίπεδο σπουδών 

Total 

Απολυτήριο 

Λυκείου 

Πτυχίο 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Μεταπτυ

χιακό 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

είναι 

ευέλικτος να 

διευθύνει 

συζητήσεις 

μεταξύ των 

υφισταμένων 

του 

Διαφωνώ Count 0 1 0 1 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 6,3% 0,0% 2,6% 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 0 1 0 1 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 6,3% 0,0% 2,6% 

Συμφωνώ Count 1 6 3 10 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

25,0% 37,5% 15,8% 25,6% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 3 8 16 27 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

75,0% 50,0% 84,2% 69,2% 

Total Count 4 16 19 39 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Ερώτημα 8: Ο ιδανικός προϊστάμενος διαθέτει ενσυναίσθηση για να βοηθάει 

τους υφισταμένους του και τους πολίτες να αποσαφηνίσουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους και να τα εξωτερικεύσουν. 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος, το 79,5%, που αντανακλά τα 31 από τα 39 

άτομα, συμφωνεί απόλυτα με τη δήλωση. Τα 5 άτομα, δηλαδή το 12,8%, συμφωνεί 

και τέλος 3 άτομα από τα 39, δηλαδή το 7,7%, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί 

(διάγραμμα 26). 
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Διάγραμμα 26: 

 

 

 

Περιγράφοντας το διάγραμμα 27 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο 

υψηλότερο επίπεδο σπουδών έχει το δείγμα μας, τόσο περισσότερο συμφωνεί. 

Αναλυτικότερα οι 17 από τους 19 που έχουν μεταπτυχιακό, δηλαδή το 89,% εξ 

αυτών, συμφωνούν απόλυτα και οι άλλοι 2 (10,5%) συμφωνούν. Οι 11 από τους 16 

πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, δηλαδή το 68,8%, συμφωνούν απόλυτα, οι 3 (18,8%)  

συμφωνούν και οι 2, με ποσοστό 12,5% ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. Οι 

απόφοιτοι Λυκείου συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 75%, κανείς δε συμφωνεί και 

το 25% εξ αυτών ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί. 
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Διάγραμμα 27: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος διαθέτει ενσυναίσθηση, βοηθάει τους υφισταμένους του και 
τους πολίτες να αποσαφηνίσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να τα 

εξωτερικεύσουν * Επίπεδο σπουδών Crosstabulation 

 

Επίπεδο σπουδών 

Total 

Απολυτήριο 

Λυκείου 

Πτυχίο 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Μεταπτυ

χιακό 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

διαθέτει 

ενσυναίσθηση, 

βοηθάει τους 

υφισταμένους του 

να 

αποσαφηνίσουν, 

εξωτερικεύσουν 

σκέψεις, 

συναισθήματα 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 1 2 0 3 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

25,0% 12,5% 0,0% 7,7% 

Συμφωνώ Count 0 3 2 5 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 18,8% 10,5% 12,8% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 3 11 17 31 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

75,0% 68,8% 89,5% 79,5% 

Total Count 4 16 19 39 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

 

Ερώτημα 9: Ο ιδανικός προϊστάμενος διαθέτει φαντασία για να βοηθάει τους 

υφισταμένους του να βλέπουν διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός θέματος. 

 

Λίγοι παραπάνω από τους μισούς ερωτώμενους, οι 23 από τους 39 (59%) 

δηλώνουν ότι συμφωνούν απόλυτα. Οι 8, δηλαδή το 20,5%, δηλώνουν ότι 

συμφωνούν και ακριβώς το ίδιο ποσοστό ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί 

(διάγραμμα 28). 
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Διάγραμμα 28: 

 

Ελέγχοντας τον βαθμό συμφωνίας του δείγματός μας σε εξάρτηση με την 

μεταβλητή του φύλου, αντιλαμβανόμαστε ότι οι γυναίκες απάντησαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό θετικά από τους άνδρες. Αναλυτικά οι 22 από τις 31 γυναίκες, 

δηλαδή το 71,0%, συμφωνεί απόλυτα, ενώ την ίδια άποψη έχει μόνο ο 1 από τους 8 

άνδρες, με ποσοστό 12,5%. 5 γυναίκες, άρα το 16,1%, όπως και 3 άνδρες, άρα το 

37,5%, συμφωνούν. Τέλος 4 γυναίκες, δηλαδή το 12,9%, ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν, σε αντίθεση με τους άνδρες, όπου οι μισοί ακριβώς (4 στους 8) 

μοιράζονται την ίδια γνώμη (διαγράμματα 29 & 30.  

 

Διάγραμμα 29: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος διαθέτει φαντασία για να βοηθάει τους υφισταμένους του να 

βλέπουν διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός θέματος * Φύλο Crosstabulation 

 
Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Ο ιδανικός προϊστάμενος 

διαθέτει φαντασία για να 

βοηθάει τους υφισταμένους 

του να βλέπουν διαφορετικές 

οπτικές γωνίες ενός θέματος 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 4 4 8 

% within Φύλο 50,0% 12,9% 20,5% 

Συμφωνώ Count 3 5 8 

% within Φύλο 37,5% 16,1% 20,5% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 1 22 23 

% within Φύλο 12,5% 71,0% 59,0% 

Total Count 8 31 39 

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 
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Διάγραμμα 30: 

 

 

 

Ερώτημα 10: Ο ιδανικός προϊστάμενος μιλάει με ειλικρίνεια ώστε να κερδίζει 

την εμπιστοσύνη των υφισταμένων του και των πολιτών. 

 

Οι 29 από τους 39 συμμετέχοντες, δηλαδή σχεδόν τα ¾ (74,4%), συμφωνούν 

απόλυτα με τη διατύπωση. Οι 7 από τους 39, δηλαδή το 17,9%, συμφωνεί. Μόνο 3, 

δηλαδή το 7,7%, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί (διάγραμμα 31). 
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Διάγραμμα 31: 

 

 

Ερώτημα 11: Ο ιδανικός προϊστάμενος είναι αξιόπιστος και τηρεί τις 

υποσχέσεις που δίνει. 

 

Πρόκειται για μία από τις διατυπώσεις με την οποία η ισχυρή πλειοψηφία του 

δείγματος συμφωνεί. Συγκεκριμένα συμφωνούν απόλυτα τα 33 από τα 39 άτομα 

του δείγματος, δηλαδή το 84,6% και συμφωνούν 5 ακόμη, δηλαδή το 12,8%. Μόλις 

1 άτομο, δηλαδή το 2,6% του δείγματος, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί (διάγραμμα 

32). 

Διάγραμμα 32: 
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Αξίζει να σχολιάσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έως 45 ετών συμφωνούν 

απόλυτα με τη διατύπωση του 11ου ερωτήματος, ενώ ο μόνος συμμετέχων που ούτε 

διαφωνεί ούτε συμφωνεί είναι άνω των 55 ετών. Ο ίδιος κατέχει θέση 

προϊσταμένου. Αντίθετα οι υπάλληλοι χωρίς θέση ευθύνης απάντησαν κατά 91,4% 

ότι συμφωνούν απόλυτα (διαγράμματα 33, 34 & 35). 

 

Διάγραμμα 33: 
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Διάγραμμα 34: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος είναι αξιόπιστος και τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει * Θέση 
στην υπηρεσία Crosstabulation 

 
Θέση στην υπηρεσία 

Total Προϊστάμενος/η Υπάλληλος 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

είναι αξιόπιστος 

και τηρεί τις 

υποσχέσεις που 

δίνει 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 1 0 1 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

25,0% 0,0% 2,6% 

Συμφωνώ Count 2 3 5 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

50,0% 8,6% 12,8% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 1 32 33 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

25,0% 91,4% 84,6% 

Total Count 4 35 39 

% within Θέση 

στην υπηρεσία 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Διάγραμμα 35: 
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Ερώτημα 12: Ο ιδανικός προϊστάμενος διατηρεί την ψυχραιμία του απέναντι 

σε επικριτικά σχόλια και προσβολές υφισταμένων του και πολιτών. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 36, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων συμφωνεί με τη διατύπωση. Συγκεκριμένα οι 31 από τους 39 

ερωτώμενους, δηλαδή το 79,5%, συμφωνούν απόλυτα και οι 6 από τους 39, με 

ποσοστό 15,4%, συμφωνούν. Υπάρχουν και 2 ερωτώμενοι, που αντικατοπτρίζουν το 

5,1%, οι οποίοι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. Αυτοί οι 2 είναι άνω των 55 ετών 

(διάγραμμα 37). 

 

Διάγραμμα 36: 
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Διάγραμμα 37: 

 

 

 

Ερώτημα 13: Ο ιδανικός προϊστάμενος ακούει με προσοχή τα ζητήματα που 

τίθενται. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος συμφωνεί απόλυτα με το 13ο 

ερώτημα. Συγκεκριμένα τα 36 από τα 39 άτομα του δείγματος, δηλαδή το 92,3%, 

συμφωνεί απόλυτα. Τα 2 από τα 39 άτομα, με ποσοστό 5,1%, συμφωνούν και μόνο 

το 1 άτομο, δηλαδή το 2,6%, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί (διάγραμμα 38). Αυτό 

το άτομο είναι άνω 55 ετών. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλο το δείγμα με ηλικία έως 45 

ετών απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα (διαγράμματα 39 & 40). 
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Διάγραμμα 38: 

 

 

Διάγραμμα 39: 
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Διάγραμμα 40: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος ακούει με προσοχή τα ζητήματα που τίθενται * Ηλικία 
Crosstabulation 

 

Ηλικία 

Total 

έως 35 

ετών 

35-45 

ετών 

45-55 

ετών 

άνω των 

55 ετών 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

ακούει με 

προσοχή τα 

ζητήματα που 

τίθενται 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 0 0 0 1 1 

% within Ηλικία 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 2,6% 

Συμφωνώ Count 0 0 1 1 2 

% within Ηλικία 0,0% 0,0% 5,6% 14,3% 5,1% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 1 13 17 5 36 

% within Ηλικία 100,0% 100,0% 94,4% 71,4% 92,3% 

Total Count 1 13 18 7 39 

% within Ηλικία 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

 

Ερώτημα 14: Ο ιδανικός προϊστάμενος υπομονετικός να ακούσει όλες τις 

πτυχές ενός ζητήματος χωρίς να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα. 

 

Αυξημένη πλειοψηφία που αγγίζει το 84,6% και αποτελείται από τους 33 από 

τους 39 συμμετέχοντες συμφωνεί απόλυτα. 3 από τους 39, δηλαδή το 7,7%, 

συμφωνεί και άλλοι 3 ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν (διάγραμμα 41). 

 

Διάγραμμα 41: 
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Ερώτημα 15: Ο ιδανικός προϊστάμενος κάνει στοχευμένες ερωτήσεις με σκοπό 

να εκμαιεύσει πληροφορίες. 

 

Διαβάζοντας το διάγραμμα 42 καταλαβαίνουμε ότι οι 29 από τους 39 

ερωτώμενους, δηλαδή το 74,4%, συμφωνούν απόλυτα. Οι 7, δηλαδή το 17,9%, 

συμφωνούν. Οι 3, δηλαδή το 7,7%, ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. 

 

Διάγραμμα 42: 

 

 

 

Ερώτημα 16: Ο ιδανικός προϊστάμενος επαναδιατυπώνει τονίζοντας τα θετικά 

σημεία της συζήτησης. 

 

Σύμφωνα το διάγραμμα 43, βλέπουμε ότι οι 26 από τους 39 συμμετέχοντες, 

δηλαδή το 64,3%, συμφωνούν απόλυτα με τη διατύπωση. Οι 11 από τους 39, 

δηλαδή το 28,2%, συμφωνούν και οι 3, το 7,7%, ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει διχογνωμία στις απαντήσεις των προϊσταμένων, 

αφού οι 2 από αυτούς συμφωνούν απόλυτα, ενώ οι άλλοι 2 ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν (διάγραμμα 44). 
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Διάγραμμα 43: 

 

 

Διάγραμμα 44: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος επαναδιατυπώνει τονίζοντας τα θετικά σημεία της συζήτησης 
* Θέση στην υπηρεσία Crosstabulation 

 
Θέση στην υπηρεσία 

Total Προϊστάμενος/η Υπάλληλος 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

επαναδιατυπώνει 

τονίζοντας τα 

θετικά σημεία της 

συζήτησης 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 2 1 3 

% within Θέση στην 

υπηρεσία 

50,0% 2,9% 7,7% 

Συμφωνώ Count 0 11 11 

% within Θέση στην 

υπηρεσία 

0,0% 31,4% 28,2% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 2 23 25 

% within Θέση στην 

υπηρεσία 

50,0% 65,7% 64,1% 

Total Count 4 35 39 

% within Θέση στην 

υπηρεσία 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Ερώτημα 17: Ο ιδανικός προϊστάμενος αποφεύγει τη διατύπωση κρίσεων και 

αξιολογήσεων. 

 

Εδώ το δείγμα μας απαντά σε ποσοστό 43,6% (17 από τα 39 άτομα), ότι 

συμφωνεί απόλυτα. Άλλα 16, με ποσοστό 41%, απαντούν ότι συμφωνούν. 5 άτομα, 

με ποσοστό 12,8%, δηλώνουν ότι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. Υπάρχει και 1 

άτομο, που αντιστοιχεί στο 2,6% του δείγματος, το οποίο διαφωνεί (διάγραμμα 45). 

 

Διάγραμμα 45: 

 

 

 

Ερώτημα 18: Ο ιδανικός προϊστάμενος υποδεικνύει στους υφισταμένους του 

κοινούς στόχους και συμφέροντα. 

 

Στο 18ο ερώτημα οι 26 από τους 39 ερωτώμενους, δηλαδή το 66,7%, 

απαντούν ότι συμφωνούν απόλυτα. Οι 10 από τους 39, δηλαδή σχεδόν το ¼ 

(25,6%), δηλώνουν ότι συμφωνούν. Οι 2, δηλαδή το 5,1%, ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν και υπάρχει 1 ερωτώμενος, δηλαδή το 2,6%, που διαφωνεί (διάγραμμα 

46). 
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Διάγραμμα 46:  

 

 

 

Ερώτημα 19: Ο ιδανικός προϊστάμενος προσανατολίζει τη συζήτηση σε 

διαπραγματευτικές προτάσεις. 

 

Σε αυτό το ερώτημα λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες, οι 21 

από τους 39, με ποσοστό 53,8%, αποκρίνονται ότι συμφωνούν απόλυτα.  Άλλοι 13, 

ακριβώς το 1/3 εξ αυτών, απαντούν ότι συμφωνούν.  4 από τους 39, δηλαδή το 

10,3%, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί. 1 συμμετέχοντας, δηλαδή το 2,6%, διαφωνεί 

με τη διατύπωση (διάγραμμα 47). 
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Διάγραμμα 47: 

 

 

Ερώτημα 20: Ο ιδανικός προϊστάμενος κατευνάζει τους υφισταμένους του σε 

περίπτωση παρεκτροπής. 

 

Περιγράφοντας το διάγραμμα 48 βλέπουμε ότι οι 25 από τους 39 

ερωτώμενους, δηλαδή το 64,1%, απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα με το 

ερώτημα. Οι 12 από τους 39, δηλαδή το 30,8%, συμφωνεί. Υπάρχουν 2 ερωτώμενοι, 

το 5,1% του δείγματος, οι οποίοι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. 

 

Διάγραμμα 48: 
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Σύμφωνα με τα διαγράμματα 49 και 50, διακρίνουμε ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, συμφωνούν απόλυτα. Η εικόνα 

στους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ διαφέρει, διότι οι 7 από τους 16, άρα μόνο το 43,8%, 

συμφωνούν απόλυτα. Άλλοι 7 συμφωνούν και υπάρχουν 2 ακόμη, με ποσοστό 

12,5%, οι οποίοι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. 

 

 

Διάγραμμα 49: 

Ο ιδανικός προϊστάμενος κατευνάζει τους υφισταμένους του σε περίπτωση 
παρεκτροπής * Επίπεδο σπουδών Crosstabulation 

 

Επίπεδο σπουδών 

Total 

Απολυτήριο 

Λυκείου 

Πτυχίο 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Μεταπτυ

χιακό 

Ο ιδανικός 

προϊστάμενος 

κατευνάζει τους 

υφισταμένους 

του σε 

περίπτωση 

παρεκτροπής 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 0 2 0 2 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 12,5% 0,0% 5,1% 

Συμφωνώ Count 0 7 5 12 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

0,0% 43,8% 26,3% 30,8% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 4 7 14 25 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

100,0% 43,8% 73,7% 64,1% 

Total Count 4 16 19 39 

% within Επίπεδο 

σπουδών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 
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Διάγραμμα 50: 

 

 

 

 

Ερώτημα 21: Ο ιδανικός προϊστάμενος κατευθύνει τους υφισταμένους του  να 

εστιάσουν στο μέλλον. 

 

Από τα 39 άτομα του δείγματος τα 22, δηλαδή το 56,4%, συμφωνεί απόλυτα 

με τη διατύπωση. Τα 11, δηλαδή το 28,2%, συμφωνούν και τα 6, δηλαδή το 15,4%, 

ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν (διάγραμμα 51). 
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Διάγραμμα 51: 

 

Ερώτημα 22: Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή 

(δηλαδή όλες οι παραπάνω) βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στη δημόσια 

διοίκηση. 

 

Από το σύνολο των 39 συμμετεχόντων oι 26, δηλαδή το 66,7%, ακριβώς τα 

2/3, απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα και οι υπόλοιποι 13, δηλαδή το 33,3%, ότι 

συμφωνεί. Κανένας δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα, ότι διαφωνεί και ότι ούτε 

διαφωνεί ούτε συμφωνεί (διάγραμμα 52). 

 

Διάγραμμα 52: 
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν διαφορετικά οι άνδρες από τις 

γυναίκες. Ελέγχοντας τον πίνακα διπλής εισόδου, διακρίνουμε ότι από τους 8 

άνδρες οι 7, δηλαδή το 87,5%, συμφωνούν, ενώ μόνο 1, δηλαδή το 12,5%, 

συμφωνεί απόλυτα. Αντίστοιχα από τις 31 γυναίκες οι 6, δηλαδή το 19,4%, 

συμφωνούν, ενώ οι 25, το 80,6%,  συμφωνούν απόλυτα (διαγράμματα 53, 54 & 55). 

 

 

Διάγραμμα 53: 

 
Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές 

του διαμεσολαβητή βοηθούν στο έργο των 

προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση 

Συμφωνώ 7 6 13 

Συμφωνώ απόλυτα 1 25 26 

Total 8 31 39 

 

 

Διάγραμμα 54: 

 

Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή βοηθούν στο έργο των 
προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση * Φύλο Crosstabulation 

 
Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές 

τεχνικές του διαμεσολαβητή βοηθούν 

στο έργο των προϊσταμένων στη 

δημόσια διοίκηση 

Συμφωνώ Count 7 6 13 

% within Φύλο 87,5% 19,4% 33,3% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 1 25 26 

% within Φύλο 12,5% 80,6% 66,7% 

Total Count 8 31 39 

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0

% 
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Διάγραμμα 55: 

 

 

 

Παρόμοια με τους άνδρες του δείγματος φαίνεται ότι απάντησαν και οι 

προϊστάμενοι. Σύμφωνα με τα επόμενα διαγράμματα από τους 4 προϊστάμενους οι 

3 (75%) απάντησαν ότι συμφωνούν, ενώ μόλις το 25% ότι συμφωνεί απόλυτα. 

Αντίθετα από τους 35 υπαλλήλου οι 25, δηλαδή το 71,%, συμφωνούν απόλυτα και 

το 28,5%, άρα οι 10, απάντησαν ότι συμφωνούν (διαγράμματα 56 & 57). 
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Διάγραμμα 56: 

Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή βοηθούν στο έργο των 
προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση * Θέση στην υπηρεσία Crosstabulation 

 
Θέση στην υπηρεσία 

Total Προϊστάμενος/η Υπάλληλος 

Οι δεξιότητες και 

επικοινωνιακές τεχνικές 

του διαμεσολαβητή 

βοηθούν στο έργο των 

προϊσταμένων στη 

δημόσια διοίκηση 

Συμφωνώ Count 3 10 13 

% within Θέση στην υπηρεσία 75,0% 28,6% 33,3% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 1 25 26 

% within Θέση στην υπηρεσία 25,0% 71,4% 66,7% 

Total Count 4 35 39 

% within Θέση στην υπηρεσία 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Διάγραμμα 57: 
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Ερώτημα 23: Οι προϊστάμενοι στη δημόσια διοίκηση πρέπει να 

επιμορφώνονται στις  δεξιότητες της διαμεσολάβησης.  

 

Παρατηρούμε ότι από τους 39 συμμετέχοντες οι 28, άρα το 71,8%, συμφωνεί 

απόλυτα, οι 8, δηλαδή το 20,5% συμφωνεί και οι 3, το 7,7%, ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν. Δεν υπάρχει κανένας συμμετέχων που να διαφωνεί απόλυτα ή να 

διαφωνεί. 

 

Διάγραμμα 58: 

 

 

 

Αν επιστήσουμε την προσοχή μας στο πώς απάντησαν οι προϊστάμενοι, 

σύμφωνα με το διάγραμμα 59, θα διαπιστώσουμε ότι το 75% αυτών, δηλαδή οι 3 

από τους 4, συμφωνούν απόλυτα, ενώ μόλις ο ένας απλά συμφωνεί. Οι 3 

απαντήσεις που απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν αφορούν 

υπαλλήλους. 
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Διάγραμμα 59:  

 

 

 

Ερώτημα 24: Οι γνώσεις διαμεσολάβησης πρέπει να είναι προαπαιτούμενο 

κριτήριο επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση. 

 

Από τους 39 συμμετέχοντες σχεδόν οι μισοί, οι 19, δηλαδή το 48,7%, 

συμφωνούν απόλυτα με το ερώτημα. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς, οι 17, 

δηλαδή το 43,6%, συμφωνούν.  3 από τους 39, που αντιστοιχεί στο 7,7% του 

συνόλου, ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί (διάγραμμα 60). 
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Διάγραμμα 60: 

 

Συγκρίνοντας πώς απάντησαν τα δύο φύλα, διαπιστώνουμε ότι οι άνδρες 

συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα μόλις ο 1 από τους 

8 άνδρες, δηλαδή το 12,5%, συμφωνεί απόλυτα. Το αντίστοιχο ποσοστό στις 

γυναίκες ανεβαίνει στο 79,5%, αφού έχουν την ίδια γνώμη οι 18 από τις 31. Οι 5 

από τους 8 άνδρες, δηλαδή το 62,5%, συμφωνούν. Απ’τις 31 γυναίκες οι 12, δηλαδή 

το 38,7%, συμφωνούν. Οι 2 από τους 8 άνδρες, δηλαδή το 25%, ούτε διαφωνούν 

ούτε συμφωνούν, ενώ μόλις 1 από τις 31 γυναίκες, το 3,2%, πιστεύει το ίδιο 

(διαγράμματα 61 & 62).   

 

Διάγραμμα 61: 

Οι γνώσεις διαμεσολάβησης πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο επιλογής 
προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση * Φύλο Crosstabulation 

 
Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Οι γνώσεις 

διαμεσολάβησης πρέπει 

να είναι προαπαιτούμενο 

κριτήριο επιλογής 

προϊσταμένων στη 

δημόσια διοίκηση 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

Count 2 1 3 

% within Φύλο 25,0% 3,2% 7,7% 

Συμφωνώ Count 5 12 17 

% within Φύλο 62,5% 38,7% 43,6% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Count 1 18 19 

% within Φύλο 12,5% 58,1% 48,7% 

Total Count 8 31 39 

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 
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Διάγραμμα 62:  
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Επίλογος 

 

1. Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι ένας 

προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει γνώσεις διαμεσολάβησης και 

να χρησιμοποιεί τις διαμεσολαβητικές δεξιότητες και τεχνικές για να φέρει εις 

πέρας καλύτερα το έργο του.  

Για το σκοπό αυτό, στο κύριο μέρος της μελέτης, αρχικά παρουσιάστηκε η 

σχετική θεωρία και στη συνέχεια η ερευνητική διαδικασία.  

Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε ελληνική, αγγλική, γαλλική και ισπανική 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία, η σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και 

νομολογία και αντλήθηκαν δεδομένα επίσημων διαδικτυακών τόπων φορέων και 

οργανισμών. 

Αναλύθηκε η θεωρία γύρω από τον θεσμό της διαμεσολάβησης, τη χρήση της, 

το ρόλο του διαμεσολαβητή, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις 

δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή. Στη συνέχεια η θεωρία 

πάνω στην ηγεσία, τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγετικής φύσης, τα 

χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη-

διαμεσολαβητή. Ειδικά στα χαρακτηριστικά του ηγέτη-διαμεσολαβητή, λόγω 

δυσκολίας εύρεσης πληθώρας σχετικών πηγών, έγινε μία μικρή συγκριτική μελέτη 

μεταξύ των χαρακτηριστικών του ηγέτη και του διαμεσολαβητή και εντοπίστηκαν τα 

συγκλίνοντα σημεία.   Ακολούθως αναπτύχθηκε η θεωρία γύρω από τη δημόσια 

διοίκηση, τον Ο.Α.Ε.Δ., την αποστολή, το όραμα και τη στρατηγική του και τα 

κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης επεξηγήθηκαν οι στόχοι και τα ερευνητικά 

ερωτήματα της εργασίας. Ενδιαφερθήκαμε να ελέγξουμε αν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, οι δεξιότητες και οι επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή 

βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης και αν η εκπαίδευση 
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στη διαμεσολάβηση θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο επιλογής προϊσταμένων στη 

δημόσια διοίκηση. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, το οποίο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά σε 100 άτομα και απάντησαν τα 40 

από αυτά. Όμως λόγω ανακολουθίας στις απαντήσεις ενός ατόμου, στη στατιστική 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι απαντήσεις των 39.   

Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 39 διοικητικοί υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. που 

υπηρετούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 31 είναι οι γυναίκες και 8 

οι άνδρες. 1 άτομο είναι έως 35 ετών, το 1/3 από 35 έως 45, τα 18 από 45 έως 55 

και τα 7 άνω των 55 ετών. Τα 19 άτομα έχουν μεταπτυχιακό, τα 16 πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

και τα 4 απολυτήριο Λυκείου. Τα 18 έχουν από 15 έως 25 χρόνια προϋπηρεσίας στο 

δημόσιο, τα 11 από 5 έως 15, τα 7 άνω των 25 και τα 3 έως 5 έτη. Τα 35 είναι 

υπάλληλοι χωρίς θέση ευθύνης και τα 4 προϊστάμενοι.  

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 29 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 

5 αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία και οι υπόλοιπες 24 αφορούσαν δηλώσεις στις 

οποίες έπρεπε να σημειώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Likert. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με τις φόρμες google και με το 

στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics. Η ανάλυση έγινε ανά ερώτημα και όπου 

υπήρξαν αξιόλογα ευρήματα, πραγματοποιήθηκε συσχετισμός μεταξύ των 

ερωτημάτων αυτών και των δημογραφικών στοιχείων.  

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι σε μεγάλο ποσοστό 

γνωρίζουν την αποστολή, το όραμα και την στρατηγική του Ο.Α.Ε.Δ. Ως προς το 

όραμα το 100% των προϊσταμένων συμφωνεί απόλυτα, σε αντίθεση με τις 

απαντήσεις των υπόλοιπων υπαλλήλων. Οπότε τεκμαίρεται ότι οι προϊστάμενοι του 

Ο.Α.Ε.Δ. γνωρίζουν καλύτερα ποιο είναι το όραμα του οργανισμού τους σε σχέση με 

τους υπαλλήλους. Επίσης συμπεραίνουμε ότι οι νεότεροι σε έτη προϋπηρεσίας 

υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τόσο καλά ποιο είναι το όραμα του Ο.Α.Ε.Δ., σε σχέση με 

τους παλαιότερους υπαλλήλους. Ειδικά για τη στρατηγική οι υπάλληλοι άνω των 55 

ετών αποδείχθηκε ότι τη γνωρίζουν καλύτερα (απόλυτη συμφωνία στο 100%) σε 

σχέση με τους νεότερους σε ηλικία. 
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Στο δεύτερο και κυριότερο μέρος του ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνει τις 

ερωτήσεις σε σχέση με το εάν ο ιδανικός προϊστάμενος ή η ιδανική προϊσταμένη 

στη δημόσια διοίκηση έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, δεξιότητες και επικοινωνιακές 

τεχνικές, οι οποίες στην ουσία είναι οι αντίστοιχες του διαμεσολαβητή, σε γενικές 

γραμμές οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τις δηλώσεις. 

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και οι επικοινωνιακές τεχνικές 

του ιδανικού προϊσταμένου – και ταυτόχρονα και του διαμεσολαβητή - στα οποία 

συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (σε παρένθεση δίνεται το 

ποσοστό της συμφωνίας και μετά διακρίνεται σε απόλυτη και απλή συμφωνία) 

είναι τα ακόλουθα :  

 προσεκτική ακρόαση (97,4% = 92,3% + 5,1%) 

 αξιοπιστία (97,4% = 84,6% + 12,8%) 

 υπομονή (92,3% = 84,6% + 7,7%) 

 ψυχραιμία (κομμάτι της αυτοεπίγνωσης) (94,9% = 79,5% + 15,4%) 

 ενσυναίσθηση (92,3% = 79,5% + 12,8%) 

 ειλικρίνεια (92,3% = 74,4% + 17,9%) 

 μαιευτική μέθοδος (στοχευμένες ερωτήσεις, εμπεριέχει την επικοινωνιακή 

δεινότητα) (92,3% = 74,4% + 17,9%) 

 εξυπνάδα/ευστροφία (97,4% = 71,8% + 25,6%) 

 ευελιξία (94,8% = 69,2% + 25,6%) 

 υπόδειξη κοινών στόχων και συμφερόντων (92,3% = 66,7% + 25,6%) 

 κατευνασμός σε περίπτωση παρεκτροπής (εμπεριέχει την ενσυναίσθηση και 

την επικοινωνιακή δεινότητα) (94,9% = 64,1% + 30,8%) 

 αντικειμενικότητα (92,3% = 64,1% + 28,2%) 

 επαναδιατύπωση τονίζοντας τα θετικά (92,3% = 64,1% + 28,2%) 

 φαντασία (79,5% = 59% + 20,5%) 

 κατεύθυνση εστίασης στο μέλλον (84,6% = 56,4% + 28,2%) 

 προσανατολισμός συζήτησης σε διαπραγματευτικές προτάσεις (87,1% = 53,8% 

+ 33,3%) 

 ουδετερότητα (81,9% = 51,3% + 30,6%) 

 αποφυγή διατύπωσης κρίσεων και αξιολογήσεων (84,6% = 43,6% + 41%) 



Ευαγγελία Νασιάδου 

 94 

Μέσα από τις ληφθείσες απαντήσεις συγκεκριμενοποιούνται τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι δεξιότητες και οι επικοινωνιακές τεχνικές 

του διαμεσολαβητή που βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στη δημόσια 

διοίκηση. 

Σύμφωνα και με την ερώτηση-δικλείδα ασφαλείας (22) αν οι δεξιότητες και 

επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή (δηλαδή όλες οι παραπάνω) βοηθούν 

στο έργο των προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση, το 100% των ερωτώμενων 

συμφωνεί, εκ των οποίων τα 2/3 συμφωνούν απόλυτα. Η αιτία απόρριψης των 

απαντήσεων του ενός ατόμου από τις στατιστικές αναλύσεις ήταν ότι ενώ είχε 

σημειώσει ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτή τη δήλωση, είχε απαντήσει ότι διαφωνεί 

απολύτως σε όλες τις προηγούμενες. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (92,3%) πιστεύει ακόμη ότι οι 

προϊστάμενοι στη δημόσια διοίκηση πρέπει να επιμορφώνονται στις δεξιότητες της 

διαμεσολάβησης, με το 71,8% να συμφωνεί απόλυτα και το 20,5% να συμφωνεί. 

Στην τελευταία ερώτηση που αφορά τα ερευνητικά μας ερωτήματα, το 92,3% 

των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι γνώσεις διαμεσολάβησης πρέπει να είναι 

προαπαιτούμενο κριτήριο επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση, με το 

48,7% να συμφωνεί απόλυτα και το 43,6% να συμφωνεί.  

Με την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι 

ένας προϊστάμενος στη δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει γνώσεις διαμεσολάβησης 

και να χρησιμοποιεί τις διαμεσολαβητικές δεξιότητες και τεχνικές για να φέρει εις 

πέρας καλύτερα το έργο του.  

Απαντώνται τα ερευνητικά μας ερωτήματα και συνάγεται ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του 

διαμεσολαβητή βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση και ότι 

η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο επιλογής 

προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση.  
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2. Προτάσεις 

 

Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας απεικονίζουν τις απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. στη 

γεωγραφική περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου δεν αντανακλούν 

τις απόψεις όλων των διοικητικών υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. ανά την ελληνική 

επικράτεια, πόσο μάλλον των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που 

συνιστούν το σύνολο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.  

Επιπροσθέτως αυτή η μελέτη δεν εξαντλεί σε καμία περίπτωση τα όρια του 

συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου. Συνεπώς αφήνει περιθώρια για περαιτέρω 

διεύρυνση και εμβάθυνση του θέματος. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα επιστημονική εργασία ευελπιστεί να εναποθέσει 

ένα μικρό λιθαράκι στο ερευνητικό πεδίο που πραγματεύεται και να 

χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για νέες και εκτενέστερες σχετικές έρευνες στο 

μέλλον. 
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Παράρτημα 

 

Παράρτημα I: Ερωτηματολόγιο, όπως συντάχθηκε στο word. 
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Έρευνα σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΑΕΔ 

 

Φορέας υλοποίησης της έρευνας: 
 
 
 
 
 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ‐ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» 

 
 

Σκοπός της έρευνας: 
 

να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι οι προϊστάμενοι στη δημόσια διοίκηση πρέπει να 
έχουν γνώσεις διαμεσολάβησης και να χρησιμοποιούν τις διαμεσολαβητικές 

δεξιότητες και τεχνικές για να φέρουν εις πέρας καλύτερα το έργο τους. 
 
 

Στοιχεία ερευνήτριας: 
 

Ευαγγελία Νασιάδου 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
ΟΑΕΔ Περ/κή Δ/νση Κ. & Δ. Μακεδονίας 

Τμήμα Διοικητικού 
Τηλ. 2313322512 

nasiadou@oaed.gr 
 
 
 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι: 
 

- απαντάτε στο ερωτηματολόγιο ανώνυμα,  
- όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, 

- τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν και θα  
αναλυθούν μόνο για τον σκοπό της έρευνας, 

- δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. 
 
 
 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή και το χρόνο σας! 
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Μέρος 1ο: Οι παρακάτω 3 προτάσεις αναφέρονται στην αποστολή, το όραμα και 

τη στρατηγική του ΟΑΕΔ. 

Απαντήστε σε τι βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. 

Η δήλωση είναι κατάφαση, όχι ερώτηση. 

 

1) Αποστολή του ΟΑΕΔ είναι η προώθηση στην απασχόληση, η ασφάλιση της 

ανεργίας, η κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας και η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

1 Διαφωνώ απόλυτα 2 Διαφωνώ 3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 Συμφωνώ 5 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

2) Το όραμα του ΟΑΕΔ είναι να αλλάξει και να μετατραπεί από ένας 

γραφειοκρατικός οργανισμός επιδοματικής πολιτικής σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή 

κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης. 

1 Διαφωνώ απόλυτα 2 Διαφωνώ 3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 Συμφωνώ 5 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

3) Στη στρατηγική του ΟΑΕΔ ανήκουν: η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η προσέγγιση επιχειρήσεων, η αύξηση της 

σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση.  

1 Διαφωνώ απόλυτα 2 Διαφωνώ 3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 Συμφωνώ 5 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Μέρος 2ο: Οι παρακάτω 18 προτάσεις περιέχουν χαρακτηριστικά, δεξιότητες και 

επικοινωνιακές τεχνικές που έχει ένας διαμεσολαβητής. Όλες οι προτάσεις 

ξεκινούν ως εξής: «Ο ιδανικός προϊστάμενος ή η ιδανική προϊσταμένη τμήματος ή 

διεύθυνσης στη Δημόσια Διοίκηση...». 

Απαντήστε σε τι βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. 

Η δήλωση είναι κατάφαση, όχι ερώτηση. 
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4) Δείχνει ουδετερότητα απέναντι στους υφιστάμενούς του/της. 

1 Διαφωνώ απόλυτα 2 Διαφωνώ 3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 Συμφωνώ 5 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

5) Είναι έξυπνος/η, με γρήγορο ρυθμό σκέψης, για να αντιλαμβάνεται άμεσα 

πιθανά προβλήματα. 

1 Διαφωνώ απόλυτα 2 Διαφωνώ 3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 Συμφωνώ 5 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

6) Διαθέτει αντικειμενικότητα, ώστε να αποστασιοποιείται από τις καταστάσεις και 

να μην εμπίπτει σε συναισθηματισμούς. 

1 Διαφωνώ απόλυτα 2 Διαφωνώ 3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 Συμφωνώ 5 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

7) Είναι ευέλικτος/η να διευθύνει συζητήσεις μεταξύ των υφισταμένων του/της. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

8) Διαθέτει ενσυναίσθηση για να βοηθάει τους υφισταμένους του/της και τους 

πολίτες να αποσαφηνίσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να τα 

εξωτερικεύσουν. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

9) Διαθέτει φαντασία για να βοηθάει τους υφισταμένους του/της να βλέπουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός θέματος. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

10) Μιλάει με ειλικρίνεια ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη των υφισταμένων 

του/της και των πολιτών. 
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1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

11) Είναι αξιόπιστος/η και τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

12) Διατηρεί την ψυχραιμία του/της απέναντι σε επικριτικά σχόλια και προσβολές 

υφισταμένων του/της και πολιτών. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

13) Ακούει με προσοχή τα ζητήματα που τίθενται. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

14) Είναι υπομονετικός/η να ακούσει όλες τις πτυχές ενός ζητήματος χωρίς να 

βγάλει βιαστικά συμπεράσματα. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

15) Κάνει στοχευμένες ερωτήσεις με σκοπό να εκμαιεύσει πληροφορίες.  

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

16) Επαναδιατυπώνει τονίζοντας τα θετικά σημεία της συζήτησης. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

17) Αποφεύγει τη διατύπωση κρίσεων και αξιολογήσεων.  

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 
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18) Υποδεικνύει στους υφισταμένους του/της κοινούς στόχους και συμφέροντα.  

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

19) Προσανατολίζει τη συζήτηση σε διαπραγματευτικές προτάσεις. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

20) Κατευνάζει τους υφισταμένους του/της σε περίπτωση παρεκτροπής. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

21) Κατευθύνει τους υφισταμένους του/της  να εστιάσουν στο μέλλον. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Μέρος 3ο: Οι παρακάτω 3 προτάσεις αφορούν συμπεράσματα για την 

εκπαίδευση των προϊσταμένων στην διαμεσολάβηση. 

Απαντήστε σε τι βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. 

Η δήλωση είναι κατάφαση, όχι ερώτηση. 

 

22) Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή (δηλαδή όλες οι 

παραπάνω) βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

23) Οι προϊστάμενοι στη Δημόσια Διοίκηση πρέπει να επιμορφώνονται στις  

δεξιότητες της διαμεσολάβησης.  

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 
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24) Οι γνώσεις διαμεσολάβησης πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο επιλογής 

προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση. 

1 Διαφωνώ απόλυτα     2 Διαφωνώ     3 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ     4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Μέρος 4ο: Δημογραφικά στοιχεία. 

Επιλέξτε την επιλογή που σας ταιριάζει. 

 

25) Φύλο 

1. Άνδρας 2. Γυναίκα 

 

26) Ηλικία 

1. έως 35 ετών     2. 35-45 ετών     3. 45-55 ετών     4. άνω των 55 ετών 

 

27) Επίπεδο σπουδών 

1. απολυτήριο λυκείου     2. πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ     3. μεταπτυχιακό     4. διδακτορικό 

 

28) Έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα 

1. 0-5     2. 5-15     3. 15-25     4. άνω των 25 

 

29) Θέση στην υπηρεσία 

1. Προϊστάμενος/η Τμήματος ή Διεύθυνσης ή Αναπληρωτής/τρια Προϊστάμενος/η 

2. Υπάλληλος 
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Παράρτημα II: Εικόνα πρόσκλησης στο ερωτηματολόγιο. 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Εικόνες του ερωτηματολογίου στη φόρμα google. 
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Παράρτημα IV: Εικόνες από αρχείο δεδομένων IBM SPSS Statistics 

 

Variable View 1-15 

 

 

Variable View 16-29 
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Data View 1-20, αποστολή – ενσυναίσθηση 
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Data View 21-39, αποστολή – ενσυναίσθηση 
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Data View 1-20, φαντασία – επαναδιατύπωση 
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Data View 21-39, φαντασία – επαναδιατύπωση 
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Data View 1-20, αποφυγή κρίσεων – διαμεσολάβηση προαπαιτούμενο 
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Data View 21-39, αποφυγή κρίσεων – διαμεσολάβηση προαπαιτούμενο 
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Data View 1-20, δημογραφικά 
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Data View 21-39, δημογραφικά 
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