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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνάται το ζήτημα των συγκρούσεων που υπάρχουν 

μεταξύ των αστυνομικών υπαλλήλων και ο ρόλος της διαμεσολάβησης, ως βασική 

τακτική για την επίλυση των συγκρούσεων αυτών. Πρόκειται για ένα θέμα άκρως 

πρωτότυπο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προγενέστερες έρευνες που να διερευνούν 

το θέμα των συγκρούσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους αστυνομικούς υπαλλήλους, 

αλλά ερευνητικός όγκος αρκετά μεγάλος που ασχολείται με το θέμα των 

συγκρούσεων μεταξύ των αστυνομικών υπαλλήλων με τη κοινότητα. Στα πλαίσια 

αυτά και με απόλυτο στόχο την κατοχύρωση της πρωτοτυπίας της εργασίας αυτής 

θεματικά, έγινε προσπάθεια άντλησης βιβλιογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, 

για το θεωρητικό μέρος της εργασίας, ενώ στο ερευνητικό αντλούνται πληροφορίες 

από αστυνομικούς υπαλλήλους, προκειμένου να απαντηθούν τα βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα της μελέτης αυτής. Από την ανάλυση των απαντήσεών τους, μάλιστα, 

προκύπτει ότι όντως υφίστανται συγκρούσεις μεταξύ των υπαλλήλων διαφορετικών 

τμημάτων, με τη διαφορετικότητα μεταξύ τους, αλλά και την ευθύνη της διοίκησης 

του οργανισμού να αποτελούν βασικούς αιτιογενείς παράγοντες. Η στάση του 

διαμεσολαβητή στην επίλυση των συγκρούσεων αυτών αποκαλύπτει την 

αναγκαιότητα περαιτέρω ενημέρωσης και κατάρτισης του τρίτου προσώπου, ώστε 

τελικά η διαχείριση των υφισταμένων συγκρούσεων να είναι αποτελεσματικότερη. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις, αποφάσεις, διαχείριση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper explores the issue of conflicts between police officers and the role of 

mediation as a key tactic in resolving these conflicts. This is a highly original issue, as 

there are no earlier investigations into the issue of conflicts between police officers, 

but a large enough volume of research on the issue of conflicts between police 

officers and the community. In this context, and with the sole aim of securing the 

originality of this work thematically, an attempt was made to extract bibliographical 

data and information on the theoretical part of the work, while investigating 

information from police officers to answer the key research questions of this study. 

The analysis of their responses indeed reveals that there are conflicts between 

employees of different departments, with differences between them, but also the 

responsibility of the organization's management to be key causes and the mediator's 

attitude in resolving these conflicts. reveals the need for further information and 

training of the third party in order to ultimately manage the existing conflicts more 

effectively. 

 

 

Keywords: conflict, decisions, management, mediation, communication, HELLENIC 

POLICE 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο άνθρωπος καθημερινά καλείται να λαμβάνει αποφάσεις. Η πλειοψηφία 

αυτών λαμβάνονται έπειτα από ώριμη σκέψη, ωστόσο και αυθόρμητα ορισμένες 

φορές, άλλοτε έπειτα από λογική ή ακόμη και χρησιμοποιώντας το συναίσθημα, ενώ 

μπορεί άλλες αποφάσεις να αναβληθούν και να μη ληφθούν ενίοτε. Το ανθρώπινο 

μυαλό είναι αυτό που εκτελεί σε καθημερινή βάση μία διαδικασία, κατά την οποία 

επεξεργάζεται πληροφορίες, αποσκοπώντας να λαμβάνονται αποφάσεις. Η 

διαδικασία αυτή, λοιπόν, είναι η λήψη απόφασης (decision making process). Η 

προβληματική ως προς τη λήψη αποφάσεων είναι ένα από τα συνηθέστερα που 

αφορούν στον ανθρώπινο νου. Η σημαντικότητα της λήψης αποφάσεων φυσικά 

εκτείνεται όχι μόνο στη καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και στον εργασιακό 

του χώρο, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης κατά το δοκούν 

λειτουργίας και εξέλιξης της εργασίας. 

Σύμφωνα με τον Kotter (2001), ο οποίος επικεντρώθηκε στις νοητικές 

διαδικασίες, κατά τις οποίες λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις, η διαδικασία της 

λήψης αποφάσεων είναι υψίστης σημασίας, που συνάδει μάλιστα με το management. 

Κατά τον ίδιο, λοιπόν, τα βασικά στάδια της λήψης αποφάσεων είναι η αναζήτηση 

περιστάσεων και ευκαιριών, η ανεύρεση ενδεχόμενων εναλλακτικών τρόπων δράσης 

και η επιλογή μίας (απόφαση). 

Συνεπώς, η διαδικασία, κατά την οποία λαμβάνεται μία απόφαση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είναι μία εύκολη διανοητική λειτουργία, καθώς χρειάζονται 

πληροφορίες, γνώσεις, ικανότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και όλα αυτά να 

συνδυαστούν κατάλληλα. Αναλύοντας τις αποφάσεις, τη λήψη των αποφάσεων και τη 

διαφορά μεταξύ των ατομικών και των ομαδικών αποφάσεων θα μπορεί κανείς να 

κατανοήσει τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και θα μπορεί να διακρίνει το ρόλο 

της λήψης των αποφάσεων σε κάθε οργανισμό. 

Στην προκειμένη περίπτωση διερευνάται και θα γίνει προσπάθεια έμμεσης 

ανάδειξης της εφαρμογής της παρεμβατικής προσέγγισης της διαμεσολάβησης, για 

την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων. Η διαμεσολάβηση, γενικότερα, αποτελεί 

μία προσέγγιση εναλλακτική και ασυνήθιστη ως προς τη χρήση της, που όμως 

υπόσχεται μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ο στόχος της εφαρμογής της είναι η επίλυση 

των συγκρούσεων. Η διαφοροποίηση της προσέγγισης αυτής από άλλες είναι στο ότι 

διακρίνεται από απλότητα, από ανεπισημότητα, από ευελιξία και από οικονομία. 
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Παρέχει τις ευκαιρίες στους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση να συμφωνήσουν με 

ορισμένους όρους και έτσι να επέλθει η επίλυση των θεμάτων τους, χωρίς να επείγει 

η παρέμβαση της νομικής εκπροσώπησης ή της δικαστικής ακροάσεως (Boulle, 

2005). 

Βασικό θέμα της προκειμένης εργασίας, λοιπόν, είναι το εξής: «Η 

διαμεσολάβηση, ως μοντέλο επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και στη 

διαχείριση συγκρούσεων στα Σώματα Ασφαλείας. Μελέτη περίπτωσης: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Δεν υπάρχουν προγενέστερα ερευνητικά ευρήματα 

σχετικά με το θέμα των συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων και της 

διαμεσολάβησης για την επίλυσής τους, στον οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Για το λόγο αυτό και διατηρώντας το πλεονέκτημα της πρωτοτυπίας της ερευνητικής 

προσπάθειας, γίνεται η έρευνα αυτή. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, δομήθηκε ανάλογα η 

εργασία αυτή. 

Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος, αρχικά, μετά το εισαγωγικό πρώτο 

κεφάλαιο, μελετάται το θέμα της λήψης των αποφάσεων από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ. Ακολούθως, εξετάζονται οι μορφές των συγκρούσεων κατά 

τη λήψη αποφάσεων, τα αίτια και η κλιμάκωση των συγκρούσεων, οι τύποι της 

προσωπικότητας των αντιμαχόμενων μερών κατά τη σύγκρουση, οι τρόποι 

διαχείρισης και οι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων που συμβαίνουν κατά τη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους 

αφορά στην επικοινωνία, καθώς το επόμενο κεφάλαιο (πέμπτο κεφάλαιο) μελετά το 

ζήτημα της διαμεσολάβησης, που εξετάζεται βιβλιογραφικά, ως προς τα μοντέλα, τα 

χαρακτηριστικά της, το ρόλο του διαμεσολαβητή και τη διαδικασία της στη λήψη των 

αποφάσεων, καθώς αποτελεί την τακτική που προτείνεται ως νέα μέθοδος για την 

επίλυση των συγκρούσεων κατά τη λήψη των αποφάσεων, έτσι όπως δεν 

εφαρμόζεται ως σήμερα, τουλάχιστον επαρκώς, όπως θα διαπιστωθεί και από την 

ποσοτική έρευνα που διεξάγεται. Το έκτο κεφάλαιο είναι ένα συνοπτικό και 

συμπερασματικό κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, ώστε με το έβδομο κεφάλαιο ο 

ερευνητής να εισάγει τον αναγνώστη στο πλαίσιο της έρευνας. Το όγδοο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων και το τελευταίο, το 

ένατο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των τελικών συμπερασμάτων από την  έρευνα, σε 

σχέση με το θεωρητικό μέρος. 
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2. Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2.1. Ο ορισμός και η διαδικασία της λήψης αποφάσεων 

 

 

Κατά την ψυχολογία, η λήψη των αποφάσεων αφορά στη γνωστική διαδικασία, 

κατά την οποία επιλέγεται μία πεποίθηση ή μία συγκεκριμένη δράση μεταξύ πολλών 

εναλλακτικών δυνατοτήτων. Η λήψη της απόφασης, λοιπόν, είναι η διαδικασία 

εκείνη, όπου εντοπίζονται και επιλέγονται εναλλακτικές λύσεις, που στηρίζονται σε 

ορισμένες αξίες, προτιμήσεις και πεποιθήσεις του ιθύνοντα για τη λήψη των 

αποφάσεων. Κατά τη διαδικασία αυτή, παράγεται η τελική επιλογή, που μπορεί να 

προκαλέσει συγκεκριμένη δράση ή δεν προκαλεί καμία δράση. Κατά τη ψυχολογική 

έρευνα, επίσης, η λήψη απόφασης μπορεί να οφείλεται και στην επίλυση 

προβλημάτων (Frensch & Funke, 1995). 

Η λήψη απόφασης είναι η δραστηριότητα εκείνη, κατά την οποία επιλύονται 

προβλήματα, οπότε επέρχεται η λύση εκείνη που θεωρείται πως είναι η βέλτιστη ή 

ικανοποιητική. Συνεπώς, γίνεται λόγος για τη διαδικασία που όσο λογική ή παράλογη 

και εάν είναι, στηρίζεται σε ρητές ή σιωπηρές γνώσεις και πεποιθήσεις. Οι σιωπηρές 

γνώσεις χρησιμοποιούνται για να καλύπτονται τα κενά πολύπλοκων διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων (Brockmann & Anthony, 2016). Η συνηθέστερη χρήση κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι και των δύο ειδών λήψης, δηλαδή και της ρητής 

και της σιωπηρής. 

Βασικό μέρος στη λήψη των αποφάσεων είναι η ανάλυση ενός πεπερασμένου 

συνόλου εναλλακτικών λύσεων που στηρίζεται σε ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. 

Έπειτα, γίνεται ταξινόμηση των εναλλακτικών λύσεων ως προς το πόσο ελκυστικές 

είναι για τους ιθύνοντες της λήψης αποφάσεων, ενώ έχουν εξεταστεί σε ταυτόχρονο 

χρόνο όλες οι δυνατές λύσεις. Ακόμη ένα άλλο σημαντικό καθήκον για τον εντοπισμό 

της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης είναι να καθορίζεται η συνολική προτεραιότητα 

κάθε εναλλακτικής λύσης, ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα τα κριτήρια. Η επίλυση των 

προβλημάτων είναι η βάση της ανάλυσης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων. Ο 

συγκεκριμένος τομέας αποφάσεων, παρόλο που είναι αρκετά παλιός, ωστόσο 

προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και επαγγελματιών, καθώς υπάρχουν 

ποικίλες μέθοδοι που αποφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα με την εφαρμογή τους 

σε ίδια δεδομένα (Triantaphyllou, 2000). Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, διαμορφώνεται 

η παράδοξη λήψη αποφάσεων. Η λογική λήψη αποφάσεων αποτελεί αναπόσπαστο 
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μέρος κάθε επαγγελματία, με τους ειδικούς να κάνουν χρήση των γνώσεών τους σε 

ένα συγκεκριμένο τομέα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. 

Το περιβάλλον του ιθύνοντα της λήψης αποφάσεων μπορεί να λαμβάνει μετοχή 

στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Παράδειγμα αποτελεί η περιβαλλοντική 

πολυπλοκότητα που αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία 

(Davidson & Bar-Yam, 2006). Το πολύπλοκο περιβάλλον είναι το περιβάλλον που 

έχει μεγάλο αριθμό από ποικίλες και διαφορετικές καταστάσεις που προκύπτουν κατά 

τη παρέλευση του χρόνου (Godfrey-Smith, 2001). 

Σύμφωνα με μελέτες από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο (Davidson & Bar-

Yam, 2006), τα πολύπλοκα περιβάλλοντα σχετίζονται με υψηλότερη γνωστική 

λειτουργία και σημαίνει ότι η απόφαση επηρεάζεται από τη τοποθεσία. Η γνωστική 

λειτουργία επηρεάζεται, επίσης, από το υψηλότερο μέτρο περιβαλλοντικής 

πολυπλοκότητας, καθιστώντας ευκολότερο να σκεφτεί κανείς τη κατάσταση και να 

λάβει καλύτερη απόφαση. 

 

 

2.2. Στάδια λήψης αποφάσεων 

 

 

 

Πρωταρχικό στάδιο για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων είναι η καταγραφή των 

βασικών σημείων που απαιτούν λήψη απόφασης. Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να 

αποσαφηνίζονται εξαρχής τα στοιχεία όπως είναι οι ερευνητικές τιμές και στόχοι. 

Επίσης, να δημιουργούνται οι κατάλληλοι πόροι, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα 

εναλλακτικών ενεργειών. Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητούνται ενέργειες και 

πληροφορίες, να εξετάζονται τα αποτελέσματα των αποφάσεων ζυγίζοντας τις θετικές 

και αρνητικές συνέπειες των επιλογών, αλλά και να επανεξετάζεται και εφαρμόζεται 

η επιλογή, σχεδιάζοντας τον τρόπο ανασκόπησης των επιλογών και την υλοποίησή 

τους (Mann et al., 1988). 

Σύμφωνα με την Guo (2008), τα έξι βασικά μέρη της λήψης της απόφασης είναι 

ο προσδιορισμός του προβλήματος, η σταθεροποίηση ή απαρίθμηση όλων των 

κριτηρίων και περιορισμών, η επιλογή όλων των εναλλακτικών λύσεων, η 

επιβεβαίωση ότι η τελική επιλογή είναι η βέλτιστη εναλλακτική λύση, η ανάπτυξη 

και εφαρμογή σχεδίου δράσης και η αξιολόγηση και παρακολούθηση της λύσης, 

όπως και η εξέταση της ανατροφοδότησης, όταν κρίνεται απαραίτητο. 
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Κατά τον Brown (2007), τα επτά βασικά στάδια της λήψης αποφάσεων είναι η 

περιγραφή του στόχου και του αποτελέσματος, η συλλογή δεδομένων, η ανάπτυξη 

εναλλακτικών λύσεων, η καταγραφή καταλόγου πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων για κάθε εναλλακτική λύση, η λήψη απόφασης, η ανάληψη δράσης 

για την υλοποίησή της και η εκμάθηση και προβληματισμός ως προς την απόφαση. 

Το 2009, ο Pijanowski αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αρκάνσας, όπου 

επικεντρώθηκε στα οκτώ στάδια ηθικής λήψης αποφάσεων, που είναι τα εξής: 

1. δημιουργία κοινότητας. Κατά το στάδιο αυτό, δημιουργείται και 

προωθούνται οι σχέσεις, οι κανόνες και οι διαδικασίες που ασκούν επιρροή 

στο τρόπο κατανόησης και επικοινωνίας των προβλημάτων. Τι στάδιο αυτό 

πραγματοποιείται πριν από τη διάρκεια του ηθικού διλήμματος 

2.αντίληψη. Στο στάδιο αυτό, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα 

3. ερμηνεία. Εδώ προσδιορίζονται οι ανταγωνιστικές εξηγήσεις του 

προβλήματος και αξιολογούνται οι οδηγοί των ερμηνειών 

4. απόφαση. Διερευνώνται οι ποικίλες ενδεχόμενες ενέργειες ή 

απαντήσεις και προσδιορίζεται ποια είναι η δικαιολογημένη 

5. κίνητρο. Εξετάζονται οι ανταγωνιστικές δεσμεύσεις που είναι ικανές 

να αποσπάσουν τη προσοχή από την ηθική πορεία και έπειτα δίδεται 

προτεραιότητα και δεσμεύονται οι ηθικές αξίες έναντι των άλλων 

προσωπικών, θεσμικών ή κοινωνικών αξιών. 

6. δράση. Συνεχίζεται η δράση έπειτα από τη λήψη της απόφασης που 

είναι η πιο δικαιολογημένη 

7. αντανάκλαση στη δράση 

8. αντανάκλαση στη δράση ξανά (Godfrey-Smith,, 2001). 

 

Αναφορικά με τα ομαδικά στάδια, κατά τον Fisher, διακρίνονται τέσσερα 

στάδια που εμπλέκονται σε όλες τις ομάδες λήψης αποφάσεων και είναι τα εξής: 

1. προσανατολισμός.  Τα μέλη της ομάδας συναντιούνται για πρώτη 

φορά και ξεκινούν τη γνωριμία μεταξύ τους. 

2. σύγκρουση. Όταν τα μέλη της ομάδας εξοικειωθούν, προκύπτουν 

διαφωνίες, ελάχιστες μάχες και επιχειρήματα. Τα μέλη της ομάδας τελικά το 

καταρτίζουν. 

3. εμφάνιση. Η ομάδα ξεκινά να ξεκαθαρίζει τις αόριστες απόψεις 
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4. ενίσχυση. Τελικά, τα μέλη αποφασίζουν και αιτιολογούν την τελική 

τους επιλογή (Griffin, 1991). 

 

Η θέσπιση κρίσιμων σημείων και κανόνων σε μία ομάδα συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων, ωστόσο η πλειοψηφία των απόψεων δεν το 

κάνουν αυτό (Postmes,  Spears & Cihangir, 2001). Γενικότερα, οι συγκρούσεις στη 

κοινωνικοποίηση διακρίνονται σε λειτουργικές και δυσλειτουργικές. Οι λειτουργικές 

συγκρούσεις είναι η αμφισβήτηση των υποθέσεων των διαχειριστών στη διαδικασία 

της λήψης αποφάσεων και οι δυσλειτουργικές συγκρούσεις είναι οι προσωπικές 

επιθέσεις και κάθε ενέργεια, γενικότερα, που μειώνει την αποτελεσματικότητα της 

ομάδας. Οι λειτουργικές συγκρούσεις είναι οι καλύτερες στη λήψη αποφάσεων 

υψηλότερης ποιότητας και είναι απόρροια της αυξημένης γνώσης της ομάδας και της 

από κοινού κατανόησης μεταξύ τους (Brockmann & Anthony, 2002). 

Βέβαια, για τις συγκρούσεις θα γίνει εκτενέστερη μελέτη στο μεθεπόμενο 

κεφάλαιο. 

 

 

2.3. Ορθολογικότητα και λήψη αποφάσεων 

 

 

Σύμφωνα με τους Schacter, Gilbert και Wegner οι άνθρωποι όταν είναι 

ορθολογικοί και ελεύθεροι να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, τότε 

συμπεριφέρονται βάσει της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής (Schacter, Gilbert & 

Wegner, 2011, pp. 368- 370). Κατά τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής, ένα άτομο 

κάνει συνεχώς επιλογές που οδηγούν στη βέλτιστη κατάσταση για τον εαυτό του, 

καθώς λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμήσεις από τη προσωπική του οπτική γωνία, οπότε 

και η απόφασή του δεν είναι παράλογη μόνο και μόνο επειδή κάποιος άλλος θεωρεί 

ότι είναι αμφισβήτηση. 

Το αρετολογικό πρότυπο της αριστοτελικής ηθικής αποτελεί βασικό όρο για τη 

λήψη των αποφάσεων, αλλά και κεντρικό στοιχείο της επικοινωνίας, με εστίαση στη 

ποιότητα του ανθρώπινου χαρακτήρα που συμβάλλει στην ορθότητα των πράξεών 

του (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια,1140a, 25-28. Πβ. Σκαλτσάς, Θ. 1993:20-29). 

Οι βασικές σημασίες της αρετής είναι το τέλος (ευδαιμονία, η διαρκώς εξελισσόμενη 

ηθικοπνευματική ανωτερότητα του ατόμου, που είναι ο απώτερος στόχος κάθε 

δράσης), η προαίρεση (υπόκειται μεταξύ διάνοιας και όρεξης και αφορά στην 
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ικανότητα του ατόμου να επιλέγει όσα μπορεί να πράξει και όσα επιθυμεί) 

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1111b. Πβ. Ross, W. D. 1991:283. Δραγώνα-

Μονάχου, Μ. 1978-79:272-273) και η μεσότητα (αποφυγή ακροτήτων, είτε αυτές 

φορούν στην υπερβολή είτε αφορούν στην έλλειψη) (Αριστοτέλης, Ηθικά 

Νικομάχεια, 1108a. Πελεγρίνης, Θ. 1998:84-88. Αναφορικά με τη μεσότητα στη 

λήψη αποφάσεων, βλ. Πατσιώτη -Τσακπουνίδη, Ι. 2015:87-89). Οι έννοιες αυτές 

προσδίδουν σημασία στη κατάσταση και τη θέση του ατόμου στο κοινωνικό του 

περιβάλλον. Ο Macintyre λοιπόν, στηριζόμενος στο αριστοτελικό αυτό πρότυπο, 

αναφέρθηκε στη συνεργατική δραστηριότητα, με τα προαναφερόμενα 

χαρακτηριστικά να είναι βασικά κριτήρια για μία ορθή δράση. Έτσι, η εκτέλεση ενός 

έργου συνδέεται με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το κοινωνικό γόητρο 

και η αναγνώριση, αλλά και με τα εσωτερικά αγαθά, που χαρακτηρίζουν την ηθική 

διάσταση του ανθρώπου, που διέπεται από τις αρετές της φρόνησης, του 

ορθολογισμού, της σωφροσύνης, της μεσότητας. Η αρετή, λοιπόν, είναι μία 

προαιρετική και μόνιμη διάθεση της ψυχής του ατόμου (έξις) και μία μεσότητα 

ανάμεσα σε δύο συναισθήματα (Μαρτς, 2007). 

Βέβαια, υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που ασκούν σημαντική επιρροή στις 

ικανότητες λήψης αποφάσεων και ωθούν τα άτομα στο να λαμβάνουν παράλογες 

αποφάσεις. Παράδειγμα αποτελούν οι αντιφατικές επιλογές, όταν το άτομο 

αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ιδωμένο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μία από τις 

σημαντικότερες θεωρίες λήψης αποφάσεων είναι η θεωρία της υποκειμενικής 

αναμενόμενης χρησιμότητας. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, όπου περιγράφεται η 

ορθολογική συμπεριφορά του υπεύθυνου της λήψης αποφάσεων, ο υπεύθυνος της 

λήψης αποφάσεων αξιολογεί ποικίλες εναλλακτικές λύσεις από τις υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας και την υποκειμενική ενδεχόμενη εμφάνιση (Crozier & Ranyard, 1997). 

Γενικότερα, η λήψη των αποφάσεων στηρίζεται στην εμπειρία και τη θεωρία, 

οπότε και τίθενται έτσι σε στέρεα μαθηματικά πεδία οι τελικές αποφάσεις, με την 

υποκειμενικότητα να περιορίζεται στο ελάχιστο (Schacter, Gilbert & Wegner, 2011). 

 

 

2.4. Μοντέλα λήψης αποφάσεων 

 

 

Ο Herbert εφήρμοσε την οριοθετημένη λογική, προκειμένου να εκφράσει την 

ιδέα ότι η λήψη απόφασης είναι περιορισμένη από τις διαθέσιμες πληροφορίες, το 
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διαθέσιμο χρόνο και την ικανότητα επεξεργασίας των πληροφοριών του νου. 

Υπάρχουν μεμονωμένες διαφορές ανάμεσα στα δύο γνωστικά στυλ. Από τη μία οι 

μεγιστοποιητές κάνουν προσπάθεια να λάβουν τη βέλτιστη απόφαση και από την 

άλλη οι ικανοί κάνουν προσπάθεια να λάβουν αποφάσεις λόγω της ανάγκης να 

μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις σε κάθε μεταβλητή και να γίνουν έτσι οι συναλλαγές 

τους προσεκτικά. Συχνά, μάλιστα λυπούνται για τις αποφάσεις τους αυτές, καθώς 

αναγνωρίζουν ότι η τελική τους απόφαση δεν ήταν η βέλτιστη. Εδώ πρόκειται για τη 

Βελτιστοποίηση έναντι της ικανοποίησης (Sparks, 2007).   

Σύμφωνα με τον Kahneman (2011) και τη διαισθητική και ορθολογική λήψη 

απόφασης, θεωρείται ότι η λήψη απόφασης από ένα άτομο είναι απόρροια της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα δύο είδη των γνωστικών διεργασιών, δηλαδή του 

αυτόματου διαισθητικού συστήματος (σύστημα 1) και του εύλογου ορθολογικού 

συστήματος (σύστημα 2). Το σύστημα 1 είναι το σύστημα λήψης απόφασης από 

κάτω προς τα πάνω και σιωπηρή διαδικασία, ενώ το σύστημα 2 είναι το σύστημα 

λήψης απόφασης από πάνω προς τα κάτω και είναι μία διαδικασία αργή και σαφής. 

Το σύστημα 1, επίσης, περιλαμβάνει απλά θεωρητικά στοιχεία ως προς τη κρίση και 

τη λήψη απόφασης, όπως είναι η ευρετική επιρροή, η ευρετική διαθεσιμότητα, η 

ευρετική γνώση και η ευρετική αντιπροσωπευτικότητα. 

Ο Katsenelinboigen είναι ο ιδρυτής της θεωρίας της προδιάθεσης (συνδυαστική 

λήψη απόφασης έναντι της λήψης απόφασης από θέση). Κατά την ανάλυσή του 

σχετικά με τα στυλ και τις μεθόδους λήψης απόφασης, αναφέρθηκε στο παιχνίδι του 

σκακιού, επισημαίνοντας ότι το σκάκι αναδεικνύει ποικίλες μεθόδους λειτουργίας, 

όπως είναι η δημιουργία μεθόδων προδιάθεσης που εφαρμόζεται ακόμη και στα πιο 

σύνθετα συστήματα (Katsenelinboigen, 1997, σελ. 5).  

Κατά τον ίδιο, εκτός από τις αντιδραστικές και επιλεκτικές μεθόδους λήψης 

αποφάσεων, αλλά και τις  υπομεθόδους, όπως η τυχαιοποίηση, η προδιάθεση και ο 

προγραμματισμός, υπάρχουν και άλλες δύο μορφές λήψης απόφασης, που είναι από 

θέση και η συνδυαστική. Πρόκειται για δύο βασικά στυλ λήψης απόφασης που 

αντικατοπτρίζουν δύο βασικές προσεγγίσεις αβεβαιότητας, το ντετερμινιστικό 

συνδυαστικό στυλ και το μη προσδιοριστικό στυλ από θέση.  

Κατά τον ίδιο, επίσης, το συνδυαστικό στυλ λήψης απόφασης είναι ένα στυλ 

όπου ο στόχος είναι περιορισμένος και προκαθορισμένος. Η υλοποίηση του στόχου 

είναι εφικτή καθώς προσδιορίζεται και είναι μία ακολουθία κινήσεων, για την 

επίτευξή του. Η εν λόγω ακολουθία δεν αφήνει περιθώρια επιλογών για τον αντίπαλο. 
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Ο συνδυαστικός στόχος εντοπίζεται και δίνει τη δυνατότητα στον παίχτη1 να εστιάσει 

σε κάθε ενέργειά του για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση (Ulea, 2002). 

Κατά το στυλ από θέση, ο παίχτης θέσης καταλαμβάνεται αρχικά με την 

επεξεργασία της θέσης που του δίνει το περιθώριο να αναπτύξει το άγνωστο μέλλον. 

Στο παιχνίδι του στυλ από θέση, ο παίχτης αξιολογεί τις παραμετρικές και υλικές 

παραμέτρους ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Το στυλ θέσης παρέχει τη δυνατότητα 

στον παίχτη να αναπτύξει μία θέση μέχρι να υπάρξει συνδυασμός. Βέβαια, ο 

συνδυασμός δεν είναι ο τελικός στόχος του παίχτη από θέση. Η νίκη του παίχτη 

συνδυαστικού τρόπου λήψης απόφασης είναι η βέλτιστη παραδειγματική αναφορά 

κατανόησης του γεγονότος ότι ο παίχτης από θέση ήταν ανίκανος να σκεφτεί τη 

βέλτιστη θέση (Ulea, 2002).  

Κατά τον Myers, η διαδικασία λήψης απόφασης εξαρτάται από το γνωστικό του 

στυλ (τύπος Myers- Briggs) (Myers, Kirby & Myers, 1998).  Ο Myers, λοιπόν, 

ανέπτυξε τέσσερις διπολικές διαστάσεις, που αποκαλέστηκαν Myers- Briggs Type 

Indicator (MBTI). Τα σημεία τερματικού στις διαστάσεις αυτές είναι η σκέψη, το 

συναίσθημα, η εξωστρέφεια και η εσωστρέφεια, η κρίση και η αντίληψη, η αίσθηση 

και διαίσθηση. Υποστήριξε, λοιπόν, ότι το στυλ λήψης απόφασης από άτομο 

συνδέεται με τον τρόπο βαθμολόγησης των τεσσάρων αυτών διαστάσεων. Έτσι, πχ, 

όταν ένα άτομο λαμβάνει αποφάσεις, στηριζόμενο και χρησιμοποιώντας τη σκέψη, 

την εξωστρέφεια, την αίσθηση και τη κρίση των διαστάσεων, τότε λαμβάνει λογικές, 

αναλυτικές, αντικειμενικές, κριτικές και εμπειρικές αποφάσεις. Βέβαια, αυτό το στυλ 

λήψης απόφασης δεν φέρει εγκυρότητα και αξιοπιστία (Hogan, 2007. Pittenger, 

2005).  

Οι συγκεκριμένες εθνικές ή διαπολιτισμικές διαφορές στη λήψη αποφάσεων 

υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Έτσι, κατά τον Martinsons (2006), οι ηγέτες πάσης 

φύσεως επιχειρήσεων ή οργανισμών στην Αμερική, την Ιαπωνία και τη Κίνα 

υιοθετούν διαφορετικό στυλ λήψης απόφασης.  

Το γενικό στυλ λήψης απόφασης αναπτύχθηκε από την Scott και τον 

Bruce(1995), κατά τους οποίους υπάρχουν πέντε στυλ λήψης απόφασης, η 

ορθολογική, η διαισθητική, η εξαρτημένη, η αποφευκτική και η αυθόρμητη. Τα πέντε 

αυτά στυλ μεταβάλλονται, σύμφωνα με το πλαίσιο και τη κατάσταση και το στυλ 

λήψης απόφασης δεν μπορεί να θεωρηθεί επουδενί καλύτερο από ένα άλλο. Τα 

παραδείγματα που αναφέρθηκαν για τη βέλτιστη κατανόηση των πέντε αυτών 

διαφορετικών μεταξύ τους στυλ λήψης απόφασης είναι τα εξής: 

 
1 συνεχίζεται το παράδειγμα του σκακιού για την κατανόηση της θεωρίας του 
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1. το λογικό στυλ λήψης απόφασης που είναι η εις βάθους αναζήτηση 

και η ισχυρή εξέταση κάθε επιλογής και πληροφορίας που συμβάλει στη 

τελική απόφαση. Μέσω του στυλ αυτού, το άτομο ερευνά τα νέα δεδομένα 

και συνθήκες που του προσφέρονται, κάνει αναθεωρήσεις και εξετάζει τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τελικής επιλογής. 

2. Το διαισθητικό στυλ λήψης απόφασης, κατά το οποίο η εμπιστοσύνη 

είναι το αρχικό συναίσθημα και αντίδραση του ατόμου. Στο στυλ αυτό, όταν 

το άτομο προτιμά μία επιλογή, καθώς έχει την αίσθηση ότι η νέα κατάσταση 

της επιλογής του είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και επιθυμίες του, τότε 

επικεντρώνεται και καταλήγει στην προκειμένη επιλογή. 

3. Κατά το εξαρτημένο στυλ λήψης απόφασης, το άτομο ζητά 

πληροφορίες από άλλα άτομα και οδηγίες αναφορικά με την απόφαση που 

θα λάβει. Κατά το στυλ αυτό, λοιπόν, το άτομο αναζητά πληροφορίες από το 

φιλικό, οικογενειακό του περιβάλλον, από συνεργάτες και άλλα άτομα. 

4. Το αποφεύγον στυλ λήψης απόφασης, κατά το οποίο το άτομο 

αποφεύγει την ευθύνη της λήψης απόφασης. Στο στυλ αυτό, το άτομο δεν 

λαμβάνει απόφαση και προτιμά να παραμείνει στην υφιστάμενη κατάσταση, 

χωρίς περαιτέρω μεταβολές. 

5. Το τελευταίο προτεινόμενο στυλ λήψης απόφασης είναι το 

αυθόρμητο στυλ λήψης απόφασης, κατά το οποίο η αναγκαιότητα της λήψης 

απόφασης καθιστά σύντομη τη λήψη απόφασης, χωρίς αναμονή και 

χρονοτριβές, άμεσα και αυθόρμητα, χωρίς πολύ σκέψη και επεξεργασία της 

επιλογής που θα είναι η τελική (Thunholm, 2004 Scott & Bruce, 1995). 

 

 

2.5. Τεχνικές  λήψης αποφάσεων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ατομικής και ομαδικής λήψης αποφάσεων 

 

2.5.1. Ομαδικές τεχνικές λήψης απόφασης 

 

Η ομαδική λήψη αποφάσεων ή αλλιώς η συνεργατική λήψη αποφάσεων 

αποτελεί μία κατάσταση ευρέως γνωστή ως μέρος λήψη ορισμένης επιλογής μεταξύ 

των εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν. Η απόφαση δεν αποδίδεται σε ένα άτομο, 

αλλά σε μία ολόκληρη ομάδα από την οποία λαμβάνεται. Όλα τα άτομα λαμβάνουν 
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την απόφαση από κοινού ως διαδικασία κοινωνικής ομάδας, που συμβάλλει στο 

τελικό αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις της ομάδας είναι διαφορετικές από αυτές που 

λαμβάνονται από ιδιώτες (Moscovici & Zavalloni, 1969). 

Οι βασικοί τύποι της ομαδικής λήψης αποφάσεων είναι οι εξής: 

- Η συναινετική λήψη απόφασης. Εδώ, γίνεται προσπάθεια 

αποφυγής των νικητών και ηττημένων. Η συναίνεση απαιτεί την 

πλειοψηφική έγκριση συγκεκριμένης πορείας δράσης, με την μειοψηφία 

ωστόσο να διαφωνεί για τη πορεία αυτή. Εν ολίγοις, εάν η μειοψηφία 

αντιδρά στη συγκεκριμένη προτεινόμενη πορεία δράσης που ψηφίζει η 

πλειοψηφία της ομάδας, τότε στα πλαίσια της συναίνεσης απαιτείται η 

τροποποίηση της πορείας δράσης και η άρση των δυσάρεστων συνεπειών 

της αντίδρασης αυτής. 

- Η ψήφος κατά μέσο όρο. Εδώ επιτρέπεται σε κάθε μέλος της 

ομάδας να σκοράρει μία ή περισσότερες επιλογές που είναι διαθέσιμες. Η 

τελική επιλογή της απόφασης θα είναι αυτή που έχει σημειώσει το 

υψηλότερο μέσο όρο της προτίμησης των μελών της ομάδας. Η μέθοδος 

αυτή έχει πειραματικά αποδειχτεί ότι παράγει χαμηλότερη στεναχώρια και 

απογοήτευση μεταξύ των κοινών μεθόδων ψηφοφορίας, ακόμη και όταν οι 

ψηφοφόροι είναι στρατηγικοί. 

- Η πλειοψηφική λήψη αποφάσεων, όπου απαιτείται η στήριξη 

από το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων της ομάδας, δηλαδή πάνω από το 

50% των μελών της. Συνεπώς. Η γραμμή δράσης είναι χαμηλότερη 

συγκριτικά με την ομοφωνία και η ομάδα των «ηττημένων» είναι σιωπηρή 

στη τεχνική αυτή. 

- Η πλουραλιστική τεχνική. Εδώ το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας 

αποφασίζει, ακόμη και εάν υπολείπεται της πλειοψηφίας. 

- Η μέθοδος των δελφών. Πρόκειται για μία μέθοδο με 

χαρακτηριστικό τη δομημένη τεχνική επικοινωνία που είχε αναπτυχθεί 

αρχικά ως συνεργατική πρόβλεψη και για τη χάραξη πολιτικών και 

στρατηγικών λειτουργίας. 

- Η νεοφιλελεύθερη μέθοδος, που στηρίζεται στη χρήση των 

μορφών που ονομάζονται φύλλα τελετουργίας, για την διασφάλιση ότι οι 

μεγάλες ομάδες συλλέγουν πληροφορίες μέσω της από κοινού συζήτησης 

και αναγνωρίζουν τη συμφωνία σε ένα απεριόριστο αριθμό ιδεών που έχουν 

εκφραστεί από τα μέλη (Haslam, 2001). 
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Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα το εάν οι ομαδικές αποφάσεις είναι καλύτερες ή 

χειρότερες συγκριτικά με τις ατομικές. Βάσει της ιδέας της συνέργειας, οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται συλλογικά είναι πιο αποτελεσματικές από τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται από ένα και μόνο άτομο. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ομαδικών 

αποφάσεων που είναι λανθασμένες τελικά, όπως η περίπτωση της ομαδικής λήψης 

απόφασης στην εισβολή του Κόλπου των Χοίρων, ένα περιστατικό που στηρίχτηκε 

στο μοντέλο ομαδικής λήψης απόφασης (Janis, 1972).  

Παράγοντες που επηρεάζουν άλλες συμπεριφορές κοινωνικών ομάδων 

επηρεάζουν ομοίως και τις ομαδικές αποφάσεις. Παράδειγμα αποτελεί η υψηλή 

συνοχή, σε συνδυασμό με άλλες συνθήκες, όπως αυτή της ιδεολογικής ομοιογένειας 

και η μόνωση από διαφωνίες. Ο αντίκτυπος της επίδρασης των παραγόντων αυτών 

είναι αρνητικός στη λήψη της απόφασης και συνεπώς επηρεάζει αρνητικά και την 

αποτελεσματικότητα της απόφασης (Janis, 1972). Ακόμη, όταν τα άτομα λαμβάνουν 

αποφάσεις ως μέρος μίας ομάδας, τότε υπάρχει η τάση να εμφανίζονται 

προκαταλήψεις ως προς τη συζήτηση των κοινών πληροφοριών, σε αντίθεση με την 

ατομική λήψη αποφάσεων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το αρνητικό στην ομαδική λήψη αποφάσεων είναι το 

γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιείται η συζήτηση προκειμένου να 

αποφύγουν τα μέλη της ομάδας τη λήψη της απόφασης. Οι μορφές των αναβλητικών 

για τη λήψη απόφασης συζητήσεων και γενικότερα μεταξύ τους επικοινωνίας είναι οι 

εξής: 

- Η αναβλητικότητα. Στη προκειμένη περίπτωση, οι εργασίες 

υψηλής προτεραιότητας αντικαθίστανται από εργασίες χαμηλότερης 

προτεραιότητας. Η ομάδα αναβάλλει την απόφαση και απλά μελετά τις 

εναλλακτικές λύσεις και συζητά απλά τα πλεονεκτήματά τους. 

- Η στήριξη. Η ομάδα κάνει γρήγορα και αυθαίρετα κινήσεις 

διατύπωσης αποφάσεων, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες μετά την 

ολοκλήρωση της λήψης της απόφασης. Έπειτα, η απόφασή τους ενισχύεται, 

παραβάλλοντας ευνοϊκές συνέπειες της απόφασης και ελαχιστοποιώντας τη 

σημασία των δυσμενών συνεπειών της. 

- Η απόρριψη της ευθύνης. Η ομάδα μεταβιβάζει την απόφαση 

σε μία επιτροπή ή διαχέει τη λογοδοσία σε ολόκληρη της ομάδα, οπότε με 

τον τρόπο αυτό αποφεύγει την ευθύνη. 



21 

 

- Μπερδεμένα μέσα. Η ομάδα μπερδεύει το ζήτημα εξετάζοντας 

μόνο ένα πολύ στενό φάσμα εναλλακτικών επιλογών που διαφέρουν σε 

μικρό βαθμό από την ισχύουσα επιλογή. 

- Ικανοποίηση. Συνδυάζονται λέξεις όπως «ικανοποιούν» και 

«αρκούν». Τα μέλη καταλήγουν σε μία λύση χαμηλού κινδύνου και εύκολη 

λύση και δεν αναζητούν τη βέλτιστη λύση. 

- Τριβολισμός. Η ομάδα αποφεύγει να ασχοληθεί με σοβαρότερα ζητήματα 

και εστιάζει σε μικρής σημασίας και σοβαρότητας ζητήματα (Forsyth, 

2006). 

 

Τέλος, τα άτομα μίας ομάδας που λαμβάνουν αποφάσεις μπορεί να λειτουργούν 

υπό ουσιαστικές γνωστικές απαιτήσεις. Συνεπώς, οι γνωστικές και κινητήριες 

προκαταλήψεις τους μπορεί να ασκήσουν αρνητική επίδραση στη λήψη των 

αποφάσεων της ομάδας (Stasser & Titus, 1985).  

2.5.2. Ατομική λήψη αποφάσεων 

 

Η ατομική λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από ένα 

άτομο. Τα βασικά είδη της ατομικής λήψης αποφάσεων είναι τα εξής: 

- Ο απολογισμός, όπως προτάθηκε από τον Franklin. 

- Η βελτιστοποίηση της αναμενόμενης αξίας. Πρόκειται για την 

επιλογή μίας εναλλακτικής λύσης με την υψηλότερη πιθανότητα 

σταθμισμένης χρησιμότητας, όπου ενδεχομένως εκτιμάται η αποφυγή του 

κινδύνου. Περιλαμβάνει την εξέταση του κόστους ευκαιρίας, ενώ επίσης 

μπορεί να εμπεριέχονται και η ανάλυση της απόφασης και η θεωρία της 

απόφασης. 

- Η ικανοποίηση. Εδώ εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις 

ώσπου να εντοπιστεί η πρώτη αποδεκτή απόφαση/ λύση. Το αντίθετο της 

μεγιστοποίησης ή της βελτιστοποίησης, όπου εξετάζονται πολλές ή όλες οι 

εναλλακτικές λύσεις, ώστε αν εντοπιστεί τελικά η βέλτιστη. 

- Απόκτηση πρόσβασης από ένα εξουσιοδοτημένο ή «ειδικό» 

άτομο. Το εξουσιοδοτημένο ή «ειδικό» άτομο είναι αυτό που θα λάβει την 

ευθύνη και την τελική επιλογή και οι υπόλοιποι οφείλουν να ακολουθούν 

τις εντολές του. 
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- Αντι- αυταρχισμός. Είναι η πιο αντίθετη δράση, συγκριτικά με 

τις συμβουλές των εμπιστευτικών αρχών. 

- Φλιπισμός. Στην εν λόγω περίπτωση, η επιλογή της τελικής απόφασης είναι 

ζήτημα τυχαίας επιλογής από ένα και μόνο άτομο (Clarke , 2001. Blattberg 

& Hoch, 1990). 

 

 

2.6. Λήψη αποφάσεων κάτω από διάφορες συνθήκες (κάτω από 

συνθήκες βεβαιότητας, αβεβαιότητας/κινδύνου) 

 

 

 

Η βιαιότητα κάτω από περίεργες καταστάσεις και συνθήκες μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εν λόγω αναφορά στη 

βιαιότητα αφορά στη πίεση που μπορεί να υπάρχει λόγω του χρόνου, λόγω υψηλού 

άγχους, λόγω αμεσότητας λήψης τελικών αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα, οπότε 

και καθίσταται η διαδικασία της λήψης αποφάσεων εξαιρετικά περίπλοκη (Maqsood, 

Finegan & Walker, 2004). 

Οι βασικές προκαταλήψεις που μπορεί να ωθήσουν σε κρίση τη διαδικασία της 

λήψης αποφάσεων είναι οι εξής: 

- Η επιλεκτική αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων ή αλλιώς η 

προκατάληψη επιβεβαίωσης. Οι άνθρωποι έχουν τη τάση να 

προθυμοποιούνται να συγκεντρώνονται σε γεγονότα, τα οποία 

υποστηρίζουν ορισμένα συμπεράσματα, ωστόσο αγνοούν ορισμένα στοιχεία 

που υποστηρίζουν διαφορετικά από αυτά τα συμπεράσματα. Τα άτομα που 

είναι αμυντικά με το συγκεκριμένο τρόπο, έχουν προμετωπική 

δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού, συγκριτικά με τα αμυντικά άτομα 

(Blackhart & Kline, 2005). 

- Η πρόωρη διακοπή της αναζήτησης των αποδεικτικών 

στοιχείων. Οι άνθρωποι έχουν τη τάση να δέχονται την πρώτη εναλλακτική 

λύση που μοιάζει να είναι η πιο αποτελεσματική. 

- Η γνωστική αδράνεια, κατά την οποία δεν υπάρχει προθυμία 

μεταβολής των υπαρχόντων προτύπων σκέψης, εν όψει των νέων 

περιστάσεων. 
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- Η εκλεκτική αντίληψη. Εδώ οι άνθρωποι προβάλλουν ενεργά 

πληροφορίες που κρίνουν ότι δεν είναι σημαντικές. Υπάρχει σημαντική 

παράθεση επιχειρημάτων, όπου κάποιος διαφωνεί με άλλες γνώμες, καθώς 

τις θεωρεί αναληθείς ή άσχετες και έτσι περιορίζεται η ενεργοποίηση του 

σωστού προμετωπιαίου φλοιού (Chua et al., 2004). 

- Η επιθυμητή σκέψη, όπου πρόκειται για τη τάση των ανθρώπων 

να επιθυμούν να βλέπουν τα πράγματα με ορισμένο και συνήθως θετικό 

τρόπο, το οποίο στρεβλώνει την αντίληψη και τη σκέψη  (Plous, 1993). 

- Η επιλεκτική ή υποστηρικτική προκατάληψη. Οι άνθρωποι 

συνηθίζουν να παραμορφώνουν τις αναμνήσεις τους από τις επιλεγμένες και 

απορριφθείσες επιλογές που κάνουν, καθώς τους φαίνονται ορισμένες πιο 

ελκυστικές. 

- Η επείγουσα ανάγκη. Οι άνθρωποι έχουν τη τάση να δίνουν 

μεγαλύτερη προσοχή σε πιο πρόσφατες πληροφορίες και έτσι άλλοτε 

αγνοούν άλλοτε ξεχνούν τις απομακρυσμένες πληροφορίες. Το αντίθετο 

αποτέλεσμα στο πρώτο σύνολο δεδομένων ή άλλες πληροφορίες είναι η 

επίδραση της πρωτοκαθεδρίας. 

- Η επαναλαμβανόμενη προκατάληψη αποτελεί μία προθυμία, 

κατά την οποία το άτομο έχει ανάγκη να πιστέψει αυτό που του έχει ειπωθεί 

και ακούγεται συχνότερα από όλες τις ποικίλες πηγές που έχει στη διάθεσή 

του. 

- Η αγκυροβόληση ή προσαρμογή. Οι αποφάσεις επηρεάζονται 

αδικαιολόγητα από αρχικές πληροφορίες που διαμορφώνουν την θέση των 

ανθρώπων για μεταγενέστερες πληροφορίες. 

- Το groupthink. Πρόκειται για την άσκηση πίεσης από τη 

συμμαχία ατόμων, με στόχο τη συμμόρφωση με τις απόψεις της ομάδας 

αυτής. 

- Η προκατειλημμένη αξιοπιστία της πηγής είναι η τάση 

απόρριψης της δήλωσης ενός ατόμου με βάση της προκατάληψη κατά του 

προσώπου, της οργάνωσης ή της ομάδας, όπου το άτομο ανήκει. Οι 

άνθρωποι δέχονται κατά προτίμηση την άποψη του άλλου που τους αρέσει, 

ευνοεί ή συμφέρει 

- Αύξηση της λήψης αποφάσεων και κλιμάκωση της δέσμευσης. 

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μία απόφαση είναι ένα μικρό βήμα στη 
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διαδικασία και τείνουν να διαιωνίζουν μία σειρά από παρόμοιες αποφάσεις. 

Αυτό αντιπαραβάλλεται από τη μηδενική λήψη αποφάσεων. 

- Η ασυμμετρία της απόδοσης. Οι άνθρωποι έχουν τη τάση να 

αποδίδουν τη δική τους επιτυχία σε εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι 

ικανότητες ή τα ταλέντα τους και εξηγούν τις αποτυχίες σε εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως είναι η κακή τύχη. Η αντίστροφη προκατάληψη 

εκδηλώνεται καθώς οι άνθρωποι εξηγούν την επιτυχία ή την αποτυχία των 

άλλων συνανθρώπων τους. 

- Η εκπλήρωση του ρόλου αποτελεί μία τάση συμμόρφωσης με 

προσδοκίες λήψης απόφασης των άλλων. 

- Η υποεκτίμηση της αβεβαιότητας και της ψευδαίσθησης του 

ελέγχου. Οι άνθρωποι έχουν τη τάση υποτίμησης της μελλοντικής 

αβεβαιότητας, λόγω της τάσης να πιστεύουν ότι έχουν μεγάλο έλεγχο των 

γεγονότων από ό, τι πραγματικά κάνουν. 

- Το ποσοστό της πλαισίωσης. Η τάση αυτή αποφεύγεται, όταν 

αυξάνεται η αριθμητική και η παρουσίαση των δεδομένων σε ποικίλες 

μορφές, όπως είναι στη περίπτωση της απόλυτης και της σχετικής κλίμακας 

(Perneger & Agoritsas, 2011). 

- Η παραπλάνηση. Όταν ένας συγκεκριμένος τύπος φαινομένου 

επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων τότε γίνεται λόγος για τη παραπλάνηση. 

Το άτομο, λοιπόν, που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με μία τρέχουσα 

κατάσταση με βάση αυτό που έχει επενδύσει προηγουμένως, τότε μπορεί αν 

εισβάλλει η παραπλάνηση. Παράδειγμα αποτελεί το άτομο, που αποφεύγει 

να αποβάλει μία τάξη, που ενδέχεται να αποτύχει και αυτό επειδή 

αισθάνεται ότι έχει πολλά πράγματα μέχρι τη δεδομένη στιγμή (Schacter, 

Gilbert & Wegner, 2011, σελ. 372) 

- Η θεωρία της προοπτικής. Πρόκειται για την ιδέα, κατά την 

οποία ένα γεγονός αντιμετωπίζει με τη λήψη απόφασης, με το άτομο να 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο κατά την αξιολόγηση των ενδεχόμενων απωλειών 

και είναι πιθανό να αποφύγει τους κινδύνους αυτούς κατά την εκτίμηση των 

ενδεχόμενων οφελών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων, 

ανάλογα με το εάν η κατάσταση συνεπάγεται απειλή ή ευκαιρία (Schacter, 

Gilbert & Wegner, 2011, σελ. 373). 

- Η μεροληψία της αισιοδοξίας. Πρόκειται για μία ανθρώπινη 

τάση, κατά την οποία το άτομο υπερεκτιμά την πιθανότητα να συμβούν 
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θετικά γεγονότα στη ζωή του  μελλοντικά και έτσι υποτιμώνται τα αρνητικά 

γεγονότα της ζωής του. Οι εν λόγω προκατειλημμένες προσδοκίες 

δημιουργούνται και διατηρούνται σε αντίθεση με τις αντενδείξεις μέσω της 

τάσης για απόρριψη των ανεπιθύμητων πληροφοριών. Η προκατειλημμένη 

αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την αντίληψη του ατόμου κατά τη λήψη 

αποφάσεων σε διάφορους τομείς (Sharot, 2011). 

- Η πρόβλεψη της κλάσης αναφοράς. Στόχος της είναι η εξάλειψη 

ή η μείωση των γνωστικών προκαταλήψεων στη λήψη της απόφασης 

(Sharot, Korn, & Dolan, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

3.1. Μορφές συγκρούσεων από τη λήψη αποφάσεων 

 

 
 

Η σύγκρουση, όταν είναι δομημένη, μπορεί να ωθήσει σε βελτιωμένη συνοχή 

και βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, μόνο σε αυτή τη περίπτωση. Οι δύο βασικοί 

τύποι συγκρούσεων, γενικότερα, που μπορεί να εμφανιστούν σε μία διαδικασία 

λήψης απόφασης από την ομάδα είναι η σύγκρουση τύπου c ή αλλιώς η γνωστικής 

φύσεως σύγκρουση και η σύγκρουση τύπου a ή αλλιώς η συναισθηματική σύγκρουση 

(McWilliams & Williams, 2014). 

Η σύγκρουση τύπου c προκύπτει κατά τη διαφωνία ως προς τις απόψεις μεταξύ 

των μελών της ομάδας και οι απόψεις τους αυτές είναι απόρροια των προγενέστερων 

εμπειριών τους. Πρόκειται για την προθυμία ανάλυσης και σύγκρισης των διαφορών, 
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ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή της βέλτιστης δυνατής λύσης (McWilliams & 

Williams, 2014). 

Από την άλλη, η σύγκρουση τύπου a είναι η διαφωνία που εστιάζει στο 

πρόσωπο ή σε προσωπικά ζητήματα και όχι στην εκφραζόμενη ιδέα ή θέση κάποιου. 

Πρόκειται για την επί προσωπικού επίθεση, μία προσωπική και ενοχλητική επίθεση 

που δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επαγγελματική, αλλά το αντίθετο, που 

μάλιστα μπορεί να ωθήσει σε εχθρότητα, σε θυμό, σε δυσαρέσκεια, σε δυσπιστία, σε 

κυνισμό και απάθεια (McWilliams & Williams, 2014). 

Οι τέσσερις βασικοί τύποι της σύγκρουσης, κατά τον Evans (2013), λοιπόν, 

είναι οι εξής: 

- Η διαπροσωπική σύγκρουση. Πρόκειται για τη σύγκρουση 

ανάμεσα σε δύο άτομα. Η βασική αιτία της σύγκρουσής τους είναι ότι οι 

άνθρωποι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους. Υπάρχουν διαφορετικές 

προσωπικότητες που συνήθως αυτό ωθεί σε ασυμβίβαστες επιλογές και 

απόψεις. Το φυσικό περιστατικό της διαφορετικότητας αυτής μπορεί να 

συμβάλλει στη προσωπική ανάπτυξη του ατόμου ή ενίοτε στην ανάπτυξη 

σχέσεων με τους άλλους. Ακόμη, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν 

προσαρμογές ως προς τη διαχείριση του εν λόγω τύπου της σύγκρουσης. 

Φυσικά, όταν η διαπροσωπική σύγκρουση είναι καταστροφική, αυτό 

αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον εκάστοτε διαμεσολαβητή. 

- Η ενδοπροσωπική σύγκρουση, που προκύπτει από ένα άτομο. 

Κάθε άτομο έχει τη δική του ξεχωριστή εμπειρία. Στη προκειμένη 

περίπτωση, ο τύπος της σύγκρουσης είναι ψυχολογικός και συμβαίνει στα 

πλαίσια των σκέψεων, των αξιών, των αρχών και των συναισθημάτων του 

ατόμου. Η ενδοπροσωπική σύγκρουση προκύπτει από ποικίλες κλίμακες, 

από απλούστερες κοσμικές κλίμακες, όπως είναι η απόφαση για το εάν 

πρέπει ή δεν πρέπει να οργανωθεί συγκεκριμένη τακτική για την 

αντιμετώπιση μίας συγκεκριμένης δύσκολης κατάστασης. Μάλιστα, οι 

κλίμακες αυτές ασκούν σημαντική επίδραση στην επιλογή ορισμένης 

σταδιοδρομίας. Ο συγκεκριμένος τύπος σύγκρουσης μπορεί να είναι 

κάποιες φορές δύσκολο να αντιμετωπιστεί ή να αποκρυπτογραφηθεί. Αυτό 

μπορεί να ωθήσει σε εξαιρετική ανησυχία και να προκαλέσει στο άτομο 

ακόμη και κατάθλιψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αναζητείται 

ένας τρόπος ώστε το άτομο να απομακρυνθεί από το άγχος του, μέσα από 

την επικοινωνία με τους άλλους. Όταν το άτομο τελικά βρεθεί εκτός της εν 
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λόγω ανησυχίας, τότε θα είναι ικανός να ανταπεξέρχεται σε καθημερινές 

απαιτήσεις. Γενικά, η εμπειρία προκαλεί θετικές μεταβολές στο άτομο, που 

συμβάλλουν στη προσωπική του ανάπτυξη. 

- Η σύγκρουση εντός της ομάδας αποτελεί τον κύριο τύπο της 

σύγκρουσης ανάμεσα σε άτομα μίας ομάδας. Οι ασυμβατότητες και οι 

παρεξηγήσεις μεταξύ των ατόμων είναι ουσιαστικά ενδογενείς 

συγκρούσεις. Πηγάζουν από τις διαπροσωπικές τους διαφωνίες, λόγω του 

ότι κάθε άτομο διακατέχεται από μία ξεχωριστή και μοναδική 

προσωπικότητα, οπότε αυτό να επιφέρει εντάσεις ή ακόμη και διαφορές των 

απόψεων και των ιδεών τους να είναι η βασική αφορμή για το ξέσπασμα 

των εντάσεων αυτών. Εντός της ομάδας, οι συγκρούσεις μπορεί να 

συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων καθώς επιτρέπουν την επίτευξη των 

στόχων της ομάδας. Βέβαια, όταν ο βαθμός της σύγκρουσης διαταράσσει 

την εσωτερική αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία των ατόμων της 

ομάδας, τότε κρίνεται αναγκαία η λήψη οδηγιών από κατάλληλο άτομο που 

βάσει αυτών θα μπορούν να διευθετούνται οι συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις αυτές. 

- Η διένεξη εντός της ομάδας είναι απόρροια της παρεξήγησης ανάμεσα σε 

ομάδες εντός του ιδίου οργανισμού. Παράδειγμα αποτελεί το τμήμα των 

πωλήσεων με το τμήμα εξυπηρέτησης των πολιτών, της ίδιας εταιρείας. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ποικιλία στόχων και συμφερόντων που 

διαφέρουν μεταξύ των δύο αυτών υποομάδων του ιδίου οργανισμού. 

Ακόμη, ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι η βασική αιτία που ωθεί στις 

διενέξεις μεταξύ των ομάδων. Υπάρχουν, βέβαια και άλλοι παράγοντες που 

μπορεί να τροφοδοτήσουν τις διενέξεις αυτές. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί 

να είναι η αντιπαλότητα των πόρων, τα όρια που δεν είναι προκαθορισμένα 

μεταξύ των ομάδων και ταυτοποιούν τις ομάδες αυτές κτλ (Evans, 2013) 
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3.2. Αίτια και κλιμάκωση συγκρούσεων  κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

 

 

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για την εννοιοδότηση της σύγκρουσης, λόγω του 

τρόπου χρήσης της από ποικίλους τομείς. Η σύγκρουση, λοιπόν, σχετίζεται με τις 

αντιτιθέμενες ιδέες και ενέργειες από ποικίλες οντότητες, ωθώντας έτσι σε μία 

ανταγωνιστική κατάσταση. Πρόκειται για ένα αναπόφευκτο μέρος της ζωής των 

ανθρώπων. Κάθε άτομο έχει τις προσωπικές του ιδέες και πεποιθήσεις. Ο ατομικός 

τρόπος που βλέπει κανείς τα πράγματα και που ενεργεί είναι για τον ίδιο ο 

σωστότερος. Έτσι, εμμένει σε αυτή και αυτή η εμμονή της προσωπικής του θέσης 

μπορεί να οδηγήσει στη σύγκρουση. Συνεπώς, η σύγκρουση επηρεάζεται από 

ποικίλες ενέργειες και αποφάσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (Evans, 2013). 

Στη πλειοψηφία τους οι οργανώσεις και οργανισμοί διακρίνονται για την 

αυξημένη τάση να συμβαίνουν συγκρούσεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει καθώς οι 

εργαζόμενοι απαιτούν αυξημένο μερίδιο ανταμοιβής στην εργασία τους, όπως είναι η 

θέση ιεραρχικά, η αναγνώριση, η εκτίμηση, τα χρηματικά οφέλη και η ανεξαρτησία. 

Επίσης, ακόμη ένας βασικός λόγος συγκρούσεων κατά τη λήψη αποφάσεων είναι το 

γεγονός ότι πολλές φορές η διοίκηση μπορεί να δέχεται περιορισμούς από άλλους 

οργανισμούς, όπως είναι η κυβέρνηση άλλες καταναγκαστικές ομάδες, που 

περιορίζουν και καταπιέζουν τις δραστηριότητες του εν λόγω οργανισμού και  αυτό 

μπορεί να ωθήσει σε αντιδράσεις και εντάσεις (De Bono, 1985). 

Γενικότερα, η πηγή των συγκρούσεων μπορεί να ποικίλει και είναι συνήθως 

δύσκολο να εντοπιστεί. Οι βασικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις 

κατά τη λήψη αποφάσεων είναι οι εξής: 

- Οι άνθρωποι μπορεί να συγκρουστούν για ποικίλους λόγους. 

Συνήθως, λοιπόν, αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα, τα κατανοούν 

με εντελώς προσωπικό τρόπο και έχουν διαφορετικές απόψεις από τους 

άλλους. Η πλειοψηφία των συγκρούσεών τους συνήθως δεν είναι 

σημαντικές ή σοβαρές. Οι διαφορές της προσωπικότητας και οι 

διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες κάθε ατόμου μπορεί να ωθήσουν σε 

σύγκρουση. Επίσης, οι συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν όταν δύο ομάδες 

ή άτομα αλληλεπιδρούν σε κοινή κατάσταση αλλά με διαφορετικό τρόπο, 

λαμβάνοντας διαφορετικές πληροφορίες για τη κατάσταση αυτή, 
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συνειδητοποιώντας και αντιλαμβανόμενοι τα πράγματα με διαφορετικό 

τρόπο 

- Κάθε άτομο έχει το προσωπικό του στυλ, τις ατομικές του 

αξίες, αρχές, πεποιθήσεις που καθορίζουν, κατευθύνουν και οριοθετούν τις 

επιλογές και τους στόχους της ζωής τους. Όταν οι επιλογές αντιβαίνουν τα 

άνωθεν, τότε δημιουργούνται καταστάσεις σύγκρουσης 

- Η διαφορετικότητα κάθε ατόμου ιδεολογικά και σε επίπεδο 

φιλοσοφικών προοπτικών μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις. Επίσης, η 

διαφορετικότητα ως προς τις έννοιες, τους στόχους και τους τρόπους 

αντίδρασης του κάθε ατόμου σε διάφορες καταστάσεις μπορεί αν 

δημιουργήσουν συγκρούσεις. 

-  Οι άνθρωποι διακρίνονται από διαφορετικό στυλ σκέψης και 

αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τις διαφωνίες μεταξύ τους και να οδηγήσει σε 

συγκρούσεις. Ορισμένες μορφές σκέψης μπορεί να είναι χρήσιμες σε 

κάποιους σκοπούς, άλλοτε επικίνδυνες ή ακόμη και αναποτελεσματικές σε 

άλλες περιπτώσεις (De Bono, 1985) 

- Η ανησυχία για λόγω φόβου, λόγω πρόκλησης βίας, λόγω 

δικαιοσύνης μέσω της λήψης συγκεκριμένων επιλογών και αποφάσεων 

μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις. Ο φόβος συνδέεται με τη φανταστική 

ανησυχία για κάτι που ενδεχομένως και πιθανόν να προκύψει μελλοντικά.  

Έτσι, μπορεί να υπάρχει φόβος για την αποτυχία, για την επερχόμενη ντροπή, 

για τα αντίποινα μίας επιλογής ή πράξης ή για ενδεχόμενα εμπόδια και αυτά τα 

συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Η δύναμη, επίσης, είναι βασικό 

στοιχείο της σύγκρουσης. Πρόκειται για τη συναισθηματική ή ηθική δύναμη. Ακόμη, 

γίνεται λόγος για την απόσυρση συνεργασίας ή την έγκριση. Οι δυνάμεις αυτές είναι 

καθοριστικές και αρκετές ώστε να δημιουργήσουν, να ενισχύσουν ή να τερματίσουν 

μία σύγκρουση (De Bono, 1985) 

 

 

 

3.3. Τύποι προσωπικότητας στις συγκρούσεις 

 

 

Σύμφωνα με τον Killen και τον Murphy, το γεγονός ότι δύο τελευταία 

γράμματα ενός τύπου κώδικα αλληλεπιδρούν αυτό μπορεί να ωθήσει σε 

συγκεκριμένη συμπεριφορά του ατόμου κατά τη σύγκρουση. Η βασική διχοτόμηση 
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στην αντίδραση ενός ατόμου είναι η κρίση και η αντίληψη. Η σύγκρουση μπορεί να 

προκληθεί από τη συγκεκριμένη ένταση και ενισχύεται σε περιπτώσεις συνδυασμού 

με τη διαφορά στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Κατανοώντας κανείς την 

αλληλεπίδραση των δύο τελευταίων λοιπόν, προτιμήσεων, μπορεί κανείς να 

αντιληφθεί πιο αποτελεσματικά τη πορεία του μέσω των συγκρούσεων (Bakker, χχ). 

Τα δύο βασικά στοιχεία που παρεμβαίνουν εσωτερικά στον άνθρωπο, κατά τη 

σύγκρουση, κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων είναι η σκέψη και το 

συναίσθημα.  

Όσοι, λοιπόν, προτιμούν τη σκέψη, είναι αυτοί που επικεντρώνονται στο ποια 

είναι η σύγκρουση, ποιες οι γνώμες και οι αρχές, ποια η ανάλυση και η ανοχή των 

διαφορών και διατηρούν μία σταθερή στάση στο γεγονός της σύγκρουσης. 

Όσοι προτιμούν το συναίσθημα, επικεντρώνονται στο ποιοι εμπλέκονται στη 

σύγκρουση, στις ανάγκες και τις αξίες, στην αποδοχή και την εκτίμηση των 

διαφορών, στη διασφάλιση της κατάθεσης και λήψης αποφάσεων. 

Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που προτιμούν να κάνουν χρήση της κρίσης 

τους. Συγκεκριμένα, ψάχνουν την ανάλυση του γεγονότος της σύγκρουσης, εστιάζουν 

στο παρελθόν και το μέλλον, ανησυχούν για την έκβαση της σύγκρουσης και 

αναζητούν την ικανοποίηση, αφού λήξει η σύγκρουση. 

Άλλες περιπτώσεις κάνουν χρήση της αντίληψη της ώρα της σύγκρουσης. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ζητούν διευκρινήσεις, εστιάζουν στο παρόν, ανησυχούν με την 

είσοδο των συμμετεχόντων,  αναζητούν την ικανοποίηση από τη στιγμή που 

αντιμετωπίζεται η σύγκρουση, αλληλεπιδρούν με άλλες διαφορετικές προτιμήσεις. 

Τέλος, υπάρχουν οι περιπτώσεις αντίδρασης με καλοσύνη, καθώς έτσι 

αισθάνονται τα άτομα ότι μπορούν να συμβάλλουν στη λήξη της σύγκρουσης χωρίς 

αρνητικές συνέπειες, αλλά και οι περιπτώσεις αντίδρασης με ευαισθησία, όπου τα 

άτομα αυτά προσαρμόζονται στις ανάγκες των υπολοίπων και νοιάζονται για όλους  

(Bakker, χχ). 

 

3.4. Διαχείριση συγκρούσεων στη λήψη αποφάσεων 

 

 

Το ενοποιητικό στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων αφορά στην τακτική αυτή 

κατά την οποία δίδεται προτεραιότητα όχι στα διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ των 

μελών μίας ομάδας, αλλά γίνεται εστίαση στον εντοπισμό των τομέων των κοινών 

τους κερδών από τη συνεργασία τους. Έτσι, ουσιαστικά, ενθαρρύνεται η συζήτηση 
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μεταξύ των μελών της ομάδας, όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις 

προτεραιότητες και θέσεις του κάθε μέλους, που είναι διαφορετικές μεταξύ τους και 

προτείνονται λύσεις, κατά τις οποίες λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντα όλων των 

μελών της ομάδας (Rognes & Schei, 2010).  

Το συμβιβαστικό στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων είναι αυτό, κατά το οποίο 

γίνεται προσπάθεια εντοπισμού λύσης ικανοποιώντας  εν μέρει όλα τα μέλη της 

ομάδας. Ουσιαστικά, εντοπίζεται μία μέση λύση μεταξύ των αναγκών και των 

απόψεων όλων των μελών της ομάδας, όπου αυτό σε κάποιο βαθμό αφήνει 

ορισμένους δυσαρεστημένους και ορισμένους ικανοποιημένους αναγκαστικά 

(Copely, 2008).  

Το συνεργατικό στυλ είναι η διαδικασία που ακολουθείται από μία ομάδα ενός 

οργανισμού, κατά την οποία τα μέλη της εργάζονται ή ενεργούν από κοινού για τα 

κοινά, αμοιβαία ή βασικά οφέλη και όχι βάσει εγωιστικού οφέλους του κάθε μέλους 

(Lindenfors, 2017).  

Στυλ κυριαρχίας ως στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων. Πρόκειται για ένα μη 

δημοκρατικό στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων, κατά το οποίο ο ηγέτης είναι αυτός 

που κυριαρχεί, επιβάλλεται, επιβάλλει την απόφασή του, η οποία ωστόσο οφείλει να 

είναι σύμφωνη με τους στόχους και τις στρατηγικές του οργανισμού που εκπροσωπεί. 

Το στυλ αυτό διαχείρισης των συγκρούσεων υιοθετείται, όταν δεν υπάρχει περίπτωση 

να υπάρξει με άλλο τρόπο συναίνεση μεταξύ των μελών της ομάδας (Copely, 2008). 

Γενικότερα, οι συγκρούσεις αποτελούν ένα βασικό πρόβλημα. Ωστόσο, 

αποτελεί μία ευκαιρία ανάπτυξης του ατόμου και αποτελεσματικής λειτουργικότητας 

του οργανισμού και των ομάδων. Φυσικά και όταν οι συγκρούσεις αυτές 

αποκαθιστούν τη παραγωγικότητα της ομάδας ή των ατόμων, τότε θα πρέπει να 

υπάρχει η κατάλληλη διαχείριση αυτών (Evans, 2013). 

Η σύγκρουση είναι εγγενής σε ανθρώπινες ομάδες στον εργασιακό χώρο και 

κυρίως σε ομάδες όπου υπάρχει μεταξύ τους συνεργασία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

ομάδες συνεργάζονται χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο και υποδομή της 

άρτιας και υγιούς συνεργασίας τους. Αυτό είναι καθόλα σημαντικό στην εργασία και 

την παραγωγή έργου, όπως σκοπεύεται να παραχθεί από τη συνεργασία τους. Τα 

άτομα αυτά, λοιπόν, συχνά απομακρύνονται από άλλα έργα ή από τη ζωή τους 

συνήθως. Οι συνιστώσες της ομάδας, που δέχονται επιδράσεις από ποικίλα κριτήρια, 

όπως είναι ο πολιτισμός, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και η προσωπικότητά τους, 

ως παραδείγματα, κάνουν τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν 

περιστάσεις και πράγματα από τη δική τους προσωπική οπτική γωνία. Το γεγονός 
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αυτό μπορεί να δημιουργήσει συχνές παρεξηγήσεις, επικοινωνιακές δυσκολίες και 

τελικά να επέλθει η σύγκρουση μεταξύ τους. Γενικότερα, ωστόσο, όταν οι ομάδες 

μπορούν να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις τους, εργάζονται επιτυχώς, καθίστανται 

συνήθως πιο επιτελείς και ισχυρότεροι ως άτομα, αλλά και ικανοί να συνεργαστούν 

όλοι μαζί (Kuhn & Poole, 2000). 

Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μίας ομάδας ασκεί σημαντικές επιδράσεις στο 

τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων και στο τρόπο λήψης αποφάσεων. Κατά τον 

Akkhus (2002), η επικοινωνία είναι καθοριστική στον τρόπο λήψης των ομαδικών 

αποφάσεων. Οι αποφάσεις είναι απόρροια της συγκέντρωσης ποικίλων και 

πολύπλευρων απόψεων από τα μέλη της ομάδας και οι απόψεις αυτές μπορεί να 

μεταβληθούν με τη πάροδο του χρόνου, ανάλογα με την επικοινωνία ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας. Τα αποτελέσματα και οι ομαδικές αποφάσεις επηρεάζονται από τον 

τρόπο έκφρασης των απόψεων των μελών της ομάδας. Κάθε ομάδα διαθέτει 

διαφορετικά επικοινωνιακά πρότυπα και στυλ που ασκούν επίδραση στο αποτέλεσμα 

της συζήτησης. Κάποιες ομάδες αναπτύσσουν ευγενική και επίσημη επικοινωνία, που 

ενθαρρύνει λιγότερο τις συγκρούσεις. Βέβαια, μέσω του εν λόγω στυλ επικοινωνίας, 

μπορεί να χάνονται απόψεις ορισμένων μελών της ομάδας, επειδή φοβούνται να πάνε 

ενάντια στη ροή της επικοινωνίας και του κλίματος. Από την άλλη, υπάρχουν ομάδες 

που αγκαλιάζουν ανοιχτά τις συγκρούσεις και τις ενθαρρύνουν, καθώς προτιμούν την 

υιοθέτηση επιθετικών συμπεριφορών και μετέχουν με τον τρόπο αυτό στις 

συζητήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το συγκεκριμένο στυλ επικοινωνίας 

είναι που εφόσον δεν αντιμετωπιστεί, τότε μπορεί να ενθαρρύνει προσωπικά 

προβλήματα ανάμεσα στα μέλη. 

Ως προς τη χρησιμότητα των συγκρούσεων στη λήψη των αποφάσεων, 

σύμφωνα με τον Collins (2001), παρά την βιβλιογραφικά αναφερόμενη θετική 

επίδραση των συγκρούσεων στη λήψη των αποφάσεων, πιο πρόσφατες μελέτες 

έδειξαν ότι οι συγκρούσεις, κατά τους διαχειριστές, έχουν αρνητική επίδραση και 

αποτελούν βασικό εμπόδιο στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Κατά τον ίδιο, 

επίσης, τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να προχωρούν σε εξέταση όχι μόνο όσων 

έχουν σημασία για τη σύγκρουση, αλλά και όσων επηρεάζουν το στυλ διαχείρισης 

των συγκρούσεων των υφισταμένων τους και έτσι τελικά θα ωφελεί αυτό τους 

συνολικούς οργανωτικούς στόχους. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα κυρίαρχα και 

ενοποιητικά στυλ επηρεάζουν διαφορετικά τη λήψη των αποφάσεων και παρόλο που 

ένα ενοποιητικό στυλ μπορεί να αυξήσει τις συγκρούσεις, ωστόσο το συγκεκριμένο 

είδος της διαχείρισης ωθεί στη βελτιστοποιημένη σε επίπεδο ποιότητας λήψη 
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αποφάσεων. Ακόμη, δηλώνει ότι οι διαχειριστές οφείλουν να είναι εξοπλισμένοι από 

πολλαπλές συμπεριφορές που δημιουργούν ένα πρότυπο στυλ διαχείρισης 

συγκρούσεων και όχι μόνο το ενοποιητικό στυλ, αλλά και συμβιβαστικό στυλ, στυλ 

συνεργασίας και κυριαρχίας. 

Ομοίως και οι Huan και Yazdanifard (2012) αναφέρουν ότι τα ποικίλα στυλ 

επίλυσης των συγκρούσεων επιφέρουν διαφορετικά οφέλη και το σωστότερο και 

ιδανικότερο είναι να προσδιορίζεται ποιο είναι το σωστό, ώστε να χρησιμοποιείται σε 

ποικίλες καταστάσεις. 

Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων είναι σημαντική 

για τη διοίκηση κάθε οργανισμού. Κατά τους Amason και Mooney (1999), οι οποίοι 

διερεύνησαν τον τρόπο που επιτυγχάνεται η λήψη των αποφάσεων από την ανώτατη 

διοίκηση, συμπέραναν ότι αυτή η διαδικασία επηρεάζεται από τον τρόπο που οι 

ομάδες αντιμετώπιζαν τις συγκρούσεις κατά το παρελθόν κάνοντας χρήση της 

οργανωτικής απόδοσης ως δείκτη ποιότητας των αποφάσεων. Διερεύνησαν, λοιπόν, 

σαράντα τέσσερις δημόσιες υπηρεσίες μεσαίου μεγέθους και εντόπισαν ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει βέλτιστη απόφαση για αποφυγή των 

συγκρούσεων. Παράδειγμα αποτελεί ένας οργανισμός [που ενθαρρύνει την 

αυξανόμενη συγκρουσιακή συμπεριφορά και αυτό μπορεί να ωθήσει σε γνωστικές 

διαμάχες και αναποτελεσματικές συγκρούσεις και τελικά σε κακή λήψη αποφάσεων. 

Όταν, λοιπόν, ένας οργανισμός αποδίδει με καλές επιδόσεις, τότε η ενθάρρυνση των 

συγκρούσεων αποφέρει θετικά αποτελέσματα στη λήψη των αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τους Kuhn & Poole (2000), συνήθως διερευνώνται μεμονωμένα 

στυλ διαχείρισης συγκρούσεων, ενώ είναι σημαντικό να διερευνηθεί το στυλ 

διαχείρισής τους από την άποψη μίας συγκεκριμένης ομάδας. Κατά τους ιδίους, οι 

τρείς πιο σύνηθες χρησιμοποιούμενες κατηγορίες για τη ταξινόμηση των ποικίλων 

στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων είναι οι εξής: 

- Αποφυγή. Στη περίπτωση του εν λόγω τρόπου διαχείρισης των 

συγκρούσεων, οι διαμάχες μεταξύ των μελών της ομάδας αντιμετωπίζονται 

με προσπάθεια να αγνοηθούν, να ελαχιστοποιηθούν, είτε να μεταβληθεί 

ταχύτατα η πορεία της συζήτησης. 

- Κατανεμημέμη προσέγγιση. Πρόκειται για μία αντιφατική 

προσέγγιση των συγκρούσεων που ωθεί στην εκχώρηση δικαίου της μίας 

πλευράς μελών της ομάδας. 

- Ενσωματωτικό στυλ. Εδώ τα μέλη της ομάδας προσπαθούν να 

βρουν μία κοινή και προς όφελος όλων επιλογή/ απόφαση. 
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Οι Kuhn & Pool (2000) δηλώνουν ότι τα στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων 

αποφέρουν άμεση επίδραση στη λήψη των αποφάσεων και ασκούν έμμεση επίδραση 

σε δύο διαφορετικούς τρόπους: 

- Επειδή οι ίδιες δεξιότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση των 

συγκρούσεων μετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

- Επειδή η διαχείριση των συγκρούσεων ασκεί επιδράσεις στις 

προσωπικές σχέσεις των μελών της ομάδας και αυτό επηρεάζει με την σειρά 

του τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. 

 

Ο Shabbir και οι συνεργάτες του (2014) έκαναν χρήση των σχημάτων 

ενοποίησης, της κυριαρχίας και της αποφυγής, ως στυλ διαχείρισης των 

συγκρούσεων, ώστε έτσι να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους για τα στυλ αυτά. Τα 

συμπεράσματά τους ήταν ότι η ενοποιητική προσέγγιση είναι μία πρόβλεψη του 

ορθολογικού στυλ λήψης αποφάσεων, ενώ το στυλ της αποφυγής και της κυριαρχίας 

είναι δύο τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων που παρεμποδίζουν τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

 

3.5. Τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων 

 

Όταν μεταξύ των ομάδων ή των ατόμων μίας ομάδας έρχονται σε σύγκρουση 

μεταξύ τους, τότε οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να επιλυθεί το ζήτημα της 

μεταξύ τους σύγκρουσης μπορεί να είναι οι εξής: 

- Η καταπολέμηση της σύγκρουσης. Πρόκειται για μία τακτική, 

καθόλου ευεργετική, καθόλου υγιής και ευχάριστη ως προς την 

αντιμετώπιση της σύγκρουσης, καθώς εμπεριέχονται τακτικές, στρατηγικές, 

προσβλητικές και αμυντικές θέσεις. Πρόκειται για μία ναι μεν χρήσιμη 

προσπάθεια αντιμετώπισης της σύγκρουσης, αλλά μόνο για τις περιπτώσεις 

δικαστικών σωμάτων, όπου η νίκη και η απώλεια είναι υποπροϊόντα της 

δικαστικής διαδικασίας. 

- Η μέθοδος της διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για μία τακτική 

διευθέτησης των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη σύγκρουση. Η 

πραγματοποίηση της διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της επικρατούσας 
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κατάστασης δεν αφορούν καθόλου στην επίλυση του προβλήματος που 

οδήγησε σε σύγκρουση. Φυσικά, ο ρόλος των τρίτων είναι καθοριστικός, 

ώστε να προσεγγιστούν τα μέρη που έχουν συγκρουστεί με στόχο τη κοινή 

διαπραγμάτευση μεταξύ τους. 

- Η επίλυση του προβλήματος που ώθησε σε σύγκρουση. Στη 

περίπτωση αυτή, εντοπίζονται και εξαλείφονται τα αίτια που οδήγησαν στη 

σύγκρουση, ώστε να επανέλθει το κλίμα της ομάδας και η λειτουργικότητά 

της στα προηγούμενα προ της σύγκρουσης πλαίσια και συνθήκες. Βέβαια, η 

επίλυση ως μέθοδος δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί. Ακόμη, 

ενδέχεται να μην είναι κανονική ακόμη και αφού αναγνωριστούν τα αίτια, 

καθώς η κατάσταση της σύγκρουσης επηρεάζει την ομάδα και τη 

λειτουργικότητά της ακόμη και μετά από τη λήξη της. 

- Σχεδιασμός. Πρόκειται για μία προσπάθεια δημιουργικότητας. Θεωρείται, 

λοιπόν, ότι οι συγκρούσεις είναι απλά καταστάσεις και όχι προβλήματα. Ο 

σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη θέση, βέβαια, καθώς 

ουσιαστικά επιχειρείται να δημιουργηθεί η σωστή κατανόηση των απόψεων 

και των καταστάσεων της δεδομένης κατάστασης της σύγκρουσης από τους 

αντιμαχόμενους. Η ιδέα που προτείνεται πρέπει να είναι η κατάλληλη και 

αποδεκτή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ένα τρίτο άτομο είναι αυτό που 

μετέχει στη διαδικασία του σχεδιασμού και δεν λειτουργεί απλά ως 

διαιτητής  (Block & Blazej, 2005. De Bono, 1985).   

 

 

 

 

4. Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

4.1 Ρητορική και επικοινωνία 

 

Κοινωνικοί μελετητές και φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης, Πλάτωνας και ο 

Αριστοτέλης προσέγγισαν τη διαδικασία της επικοινωνίας υπό το πρίσμα της 

ρητορικής. Από τα αρχαία χρόνια, η επικοινωνία ορίστηκε σαν τη διαδικασία όπου ο 

πομπός (ρήτορας) κατασκεύαζε μηνύματα τα οποία μεταδίδονταν στο δέκτη με στόχο 
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ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η έννοια της ρητορικής αναφέρεται για πρώτη φορά 

στο έργο του Πλάτωνα «Γοργίας» (Πλάτωνας, Γοργίας. Εισαγωγή-Μετάφραση-

Σχόλια Η. Βαβούρας. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2008). Στο διάλογο που είχε ο 

Σωκράτης με τον Γοργία αποκάλεσε την ρητορική δημιουργό πειθούς, η οποία γεννά 

αβάσιμη πίστη και όχι μια εμπεριστατωμένη διδασκαλία για τη φύση της δικαιοσύνης 

και της αδικίας. Στο πρώτο μέρος του διαλόγου αυτού συζητούν ο Σωκράτης και ο 

Γοργίας και επιχειρούν να προσδιορίσουν επακριβώς τη φύση και τη σωστή χρήση 

της ρητορικής τέχνης. Αρχικά ο Γοργίας όρισε την αρετή ως την κατ' εξοχήν τέχνη 

του λόγου και στη συνέχεια ως πειθοῦς δημιουργόν  (Πλάτωνας, Γοργίας, 453a. Πβ. 

Robinson, Th. M. 2002:218-219. Τριαντάρη, Σ. Α. 2016:45). Ο Σωκράτης 

παρατήρησε ότι ο ρήτορας απλώς πείθει, δεν διδάσκει, και ότι για την εκλογή ειδικών 

τεχνιτών, επιστημόνων ή στρατηγών ή για τα πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως η 

ιατρική, η ναυπηγική και ο πόλεμος, αρμόδιοι να συμβουλεύσουν δεν είναι οι 

ρήτορες αλλά οι ειδικοί. Επίσης διέκρινε την πειθώ σε «πιστευτική» και 

«διδασκαλική». Η διδασκαλική πειθώ παρέχει μάθηση και πίστη, ενώ η πιστευτική 

δεν εμπεριέχει μάθηση, η οποία είναι αληθινή γνώση, αλλά έχει μόνο την πίστη, η 

οποία μπορεί να είναι και ψευδής. Συμπερασματικά λοιπόν η πιστευτική, στην 

ρητορική, δεν είναι επιστημονική και κατά συνέπεια δεν είναι αληθινή τέχνη 

(Πλάτωνας, Γοργίας,456a-457c. Πβ. Τριαντάρη, Σ. Α. 2016, σελ 183).  

Η επικοινωνία ως σύγχρονη εκδοχή της ρητορικής, γίνεται πιο εύκολα 

κατανοητή εάν  προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα κοινά σημεία και των δυο. Τόσο 

η επικοινωνία όσο και η ρητορική είναι φαινόμενο της ανθρώπινης εμπειρίας και των 

διαπροσωπικών σχέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δυο ανήκουν στη σφαίρα 

της διαλεκτικής, η οποία αφορά ιδέες, απόψεις και συμπεράσματα προσώπων που 

διαλέγονται για  τα πράγματα (Τριαντάρη, Σ. Α. 2016, σελ. 17). Έχοντας λοιπόν ως 

κοινή βάση τη διαλεκτική κατανοούμε ότι η προοπτική και των δυο ανάγεται στη 

σχέση του εαυτού με τον άλλο, δηλαδή την ανταλλαγή μηνυμάτων, ιδεών, απόψεων 

και πληροφοριών. Ο ρήτορας αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει με το κοινό 

και να του μεταφέρει τις ιδέες και απόψεις του. Στο πλαίσιο αυτό ο ρήτορας ως 

πομπός επιχειρεί να διεγείρει τα συναισθήματα και να επιδράσει στην ψυχολογία του 

κοινού του (δέκτη). Η συναισθηματική αυτή διέγερση επιτυγχάνεται από τον πομπό-

ρήτορα με την βοήθεια των λεκτικών σχημάτων τα οποία προβάλουν την ποιότητα 

της λεκτικής επικοινωνίας. Συμπερασματικά λοιπόν τα κοινά σημεία που συνδέουν 

άμεσα την επικοινωνία με την ρητορική είναι: ανταλλαγή μηνυμάτων, η ψυχολογική 
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διέγερση του ακροατηρίου και τα λεκτικά σχήματα (Scott, 1973, pp. 82. Πβ. 

Τριαντάρη, Σ. Α. 2016:17 κ.έ.). 

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα καθίσταται σαφές ότι επικοινωνία και ρητορική 

έχουν μια λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα η επικοινωνία είναι η 

διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών και μηνυμάτων και ταυτόχρονα διαδικασία 

αλληλοεπηρεασμού και επαφής μεταξύ ανθρώπων ή ομάδων. Η ρητορική δείχνει 

τους τρόπους που διασφαλίζουν την πειθώ, είναι δηλαδή τεχνική της πειθούς. Γίνεται 

εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ότι η διαδικασία της επικοινωνίας εξελίσσεται με τη 

βοήθεια των τεχνικών της ρητορικής (Τριαντάρη, Σ. Α. 2016, σελ. 185).        

 

 

 

4.2. H διαδικασία της επικοινωνίας 

 

Η διαδικασία της επικοινωνίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1) 

περιλαμβάνει τον αποστολέα (πομπό), τον αποδέκτη (παραλήπτη), το μήνυμα και τη 

διεργασία της κωδικοποίησης – αποκωδικοποίησης του μηνύματος. Η διαδικασία της 

επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο προσώπων, του αποστολέα και του 

αποδέκτη. Η επικοινωνία αρχίζει με την κωδικοποίηση του μηνύματος από τον 

αποστολέα και τελειώνει με την αποκωδικοποίηση του μηνύματος από τον αποδέκτη. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει από τη στιγμή που ο 

αποστολέας κωδικοποιεί και μεταβιβάζει το επιθυμητό μήνυμα με τη βοήθεια 

καναλιών στον αποδέκτη. Ο αποδέκτης λαμβάνει το μήνυμα, το αποκωδικοποιεί, το 

ερμηνεύει με σκοπό να κατανοήσει αυτό που ο αποστολέας επιθυμεί να του 

μεταβιβάσει. Το τελευταίο επίπεδο της επικοινωνίας είναι o μηχανισμός ελέγχου 

αναπληροφόρησης – ανατροφοδότησης (feed – back) με τον οποίο το μήνυμα 

επιστρέφει στον αποστολέα και δίδεται η δυνατότητα ελέγχου του βαθμού 

κατανόησής του από τον αποδέκτη. Η αναπληροφόρηση αποτελεί απαραίτητο 

εργαλείο της επικοινωνίας και δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το τι 

μηνύματα εκπέμπονται και κατά πόσο καλά τα μηνύματα αυτά γίνονται αντιληπτά. 
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Σχήμα 1. Η διαδικασία της επικοινωνίας 

 

 

 

4.3. Σχολές επικοινωνίας 

 

Η επιστημονική προσέγγιση της επικοινωνίας βασίζεται σε δύο σχολές, οι 

οποίες διαμόρφωσαν και τις αντίστοιχες θεωρίες:  

α. Διαδικαστική-γραμμική (the process school), η οποία προσεγγίζει την 

επικοινωνία ως μεταβίβαση μηνυμάτων 

β. Σημειωτική (semiotics school), η οποία προσεγγίζει την επικοινωνία ως 

παραγωγή και ανταλλαγή νοημάτων. Η Σημειωτική πηγάζει από τη ρητορική. 

Η Διαδικαστική Σχολή εξετάζει: 

- Τον τρόπο με τον οποίο πομποί και δέκτες κωδικοποιούν και 

αποκωδικοποιούν το μήνυμα 

- Τον τρόπο με τον οποίο ο πομπός χρησιμοποιεί τα κανάλια και τα 

μέσα επικοινωνίας 

- Σε ποιο βαθμό η επικοινωνία είναι αποτελεσματική και έγκυρη.  

Στη εν λόγω Σχολή η επικοινωνία εκλαμβάνεται ως μια διαδικασία στην οποία 

ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις σκέψεις του άλλου.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΝΑΛΙ 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
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Η Σημειωτική Σχολή εξετάζει:  

- Πως διαδρούν τα μηνύματα με τους ανθρώπους, ώστε να παραχθεί 

νόημα 

- Πως τα μηνύματα διαδρούν σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον 

- Ποιες είναι οι έννοιες σηματοδότησης του μηνύματος.  

Στην εν λόγω Σχολή η επικοινωνία είναι μελέτη των κειμένων και του 

κοινωνικό-πολιτιστικού πλαισίου.  

Και οι δύο Θεωρίες-Σχολές αναφέρονται στη διαδικασία διάδρασης μεταξύ των 

ανθρώπων (πομπός-δέκτης). Έτσι προσεγγίζουν την επιστήμη της γλωσσολογίας 

αλλά και της κοινωνιολογίας, εφόσον πρόκειται για μια κοινωνική διάδραση μεταξύ 

ξεχωριστών ατόμων που έχουν διαφορετική κουλτούρα. 

 

4.4. Η διαμεσολάβηση ως επικοινωνία 

 

 

Είναι γεγονός ότι η διαμεσολάβηση συμβάλλει στην επικοινωνία και 

ακολούθως θα γίνει προσπάθεια βιβλιογραφικής επισκόπησης πληροφοριών σχετικά 

με τη συμβολή της αυτή. 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία δυναμική, διαρθρωμένη, διαδραστική 

διαδικασία όπου ένα αμερόληπτο τρίτο πρόσωπο, συμβάλλει έτσι ώστε να επέλθει η 

επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. Το τρίτο αυτό 

πρόσωπο χρησιμοποιεί εξειδικευμένες επικοινωνιακές τεχνικές στα πλαίσια της 

διαπραγμάτευσης. Οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση, λοιπόν, ενθαρρύνονται να 

μετέχουν ενεργά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πρόκειται, λοιπόν, για μία 

διαδικασία που επικεντρώνεται στο πρόβλημα της σύγκρουσης και συγκεκριμένα 

εστιάζει στις ανάγκες, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών. 

Ο διαμεσολαβητής, επίσης, κάνει χρήση ποικίλων τεχνικών, καθορίζοντας έτσι 

εποικοδομητικά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να 

βρουν βέλτιστη λύση. Ο διαμεσολαβητής, ακόμη, διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση 

ανάμεσά τους και διευκολύνει την ανοικτή επικοινωνία μεταξύ τους.  Αφορά, λοιπόν, 
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στην αξιολογική διαδικασία, με τον διαμεσολαβητή να αναλύει τα ζητήματα και τους 

κανόνες, χωρίς να δίνει συμβουλές ωστόσο στους εμπλεκομένους (Boulle, 2005). 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία εναλλακτική μορφή επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ των ατόμων. Το βασικό μέσο για την επίλυση αυτή είναι η επικοινωνία 

μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, που έχει πληγεί, οπότε και το τρίτο πρόσωπο, 

όντας διαμεσολαβητής, τους ενθαρρύνει να επικοινωνήσουν, προκειμένου να 

επιλυθεί παρουσία του η διαφορά που επέφερε τη σύγκρουση, το διαπληκτισμό, την 

ένταση και τη ρήξη στη μεταξύ τους σχέση γενικότερα. Ο διαμεσολαβητής, οπότε, 

συμβάλλει, στο να έρθουν σε συμφωνία τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση άτομα. Δεν 

αφορά η διαδικασία της διαμεσολάβησης, λοιπόν, σε μία συνηθισμένη 

διαπραγμάτευση, αλλά είναι μία ιδιωτική, εμπιστευτική και ενδεχομένως 

επιβεβλημένη δια νόμου διαδικασία. Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει στην 

κατεύθυνση αυτή, ώστε με ειρηνικό και διεθνώς αποδεκτό τρόπο να τερματιστεί η 

σύγκρουση μεταξύ τους. Συνεπώς, η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

κάθε μεγέθους και έκτασης διαφορά (Domenici & Littlejohn, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

5. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

5.1. Η διαμεσολάβηση στη λήψη αποφάσεων 

 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία δυναμική, διαρθρωμένη και διαδραστική 

διαδικασία, κατά την οποία ένα τρίτο πρόσωπο συμβάλλει ώστε τα άτομα, τα οποία 

είναι σε διαφωνία, να επιλύσουν τη σύγκρουσή τους. Ο διαμεσολαβητής, λοιπόν, 

είναι αυτός που χρησιμοποιεί εξειδικευμένες τεχνικές επικοινωνίας και 

διαπραγμάτευσης. Η διαμεσολάβηση, επίσης, επικεντρώνεται στα άτομα, καθώς 

ουσιαστικά γίνεται εστίαση στις ανάγκες, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 

εμπλεκόμενων στη σύγκρουση μερών. Ο διαμεσολαβητής κάνει χρήση ποικίλων 

τεχνικών, για τη καθοδήγηση στη διαδικασία με εποικοδομητικό τρόπο και 
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συμβάλλοντας στην εύρεση της βέλτιστης λύσης. Επίσης, ο ρόλος του είναι 

διαμεσολαβητικός ως προς την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέρη, αλλά και 

διευκολυντικός ως προς το ζήτημα της άμεσης επικοινωνίας. Η διαμεσολάβηση, 

γενικότερα, είναι αποτιμητική, καθώς ο διαμεσολαβητής προχωρά στην ανάλυση των 

θεμάτων και στο σχεδιασμό και εφαρμογή σχετικών κανόνων, χωρίς να τίθεται στη 

θέση να παρέχει συμβουλές (Trenczek, Berning & Lenz, 2013). 

Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι μία μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, 

με σκοπό να επιλυθούν οι διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

μερών. Το τρίτο άτομο είναι ο διαμεσολαβητής, που συμβάλλει στη διαπραγμάτευση 

και τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Οι απεσταλμένοι διαμεσολαβούν σε ποικίλους 

τομείς, όπως είναι σε εμπορικά, νομικά, διπλωματικά, εργασιακά, κοινοτικά και 

οικογενειακά ζητήματα (Trenczek, Berning & Lenz, 2013). 

Η διαμεσολάβηση αναφέρεται στη συμβολή του τρίτου προσώπου με σκοπό τη 

κατάληξη της σύγκρουσης σε μία συμφωνία. Έχει μία διάρθρωση, ένα 

χρονοδιάγραμμα και μία δυναμική, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη 

διαπραγμάτευση. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αυτής είναι ιδιωτική και 

εμπιστευτική και ίσως να επιβάλλεται και από το νόμο. Η συμμετοχή είναι 

εθελοντική. Ακόμη, ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που δρα ως τρίτο πρόσωπο και 

κατευθύνει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Μάλιστα, γίνεται πιο ειρηνική και 

είναι μία διεθνώς αποδεκτή λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. 

Χρησιμοποιείται, επίσης, για κάθε σύγκρουση οποιουδήποτε μεγέθους (Trenczek, 

Berning & Lenz, 2013). 

Ως όρος, λόγω των γλωσσικών και εθνικών νομικών προτύπων και 

κανονισμών, δεν είναι πανομοιότυπος σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά διαφοροποιείται μεταξύ των αγγλοσαξονικών ορισμών. 

Οι διαμεσολαβητές, γενικά, κάνουν χρήση ποικίλων τεχνικών, για τη βελτίωση 

του διαλόγου και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης ανάμεσα σε αυτούς που είναι σε 

διαφωνία μεταξύ τους, με στόχο να συμβάλουν έτσι στη κατάληξη της συμφωνίας. 

Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από την ικανότητα και τη κατάρτιση του διαμεσολαβητή, 

φυσικά. Η διαμεσολάβηση γενικότερα είναι μία πρακτική που κερδίζει δημοτικότητα, 

που εφαρμόζεται σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, πιστοποιήσεις και 

αδειοδοτήσεις που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους και έτσι τους καθιστά 

επαγγελματίες διαμεσολαβητές, αφοσιωμένους στη πειθαρχία (Trenczek, Berning & 

Lenz, 2013). 
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5.2. Μοντέλα διαμεσολάβησης 

 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα που μπορούν να στηρίξουν προγράμματα 

παρέμβασης μέσω της διαμεσολάβησης, σε περιπτώσεις λήψης αποφάσεων ή σε 

περιπτώσεις επίλυσης των συγκρούσεων. Ακολουθεί η εκτενής μελέτη των μοντέλων 

αυτών. 

 

 

5.2.1. Η αξιολογητική διαμεσολάβηση (Evaluative mediation) 

 

 

Η αξιολογητική διαμεσολάβηση εστιάζει στο να παρέχει στους εμπλεκομένους 

της αξιολόγησης μία διαδικασία κατά την οποία θα αξιολογηθεί η υπόθεσή τους και 

στην ουσία θα κατευθυνθεί η διευθέτηση του ζητήματος αυτού. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της αξιολόγησης της διαμεσολάβησης, τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν 

ότι ο διαμεσολαβητής θα είναι ο βασικός, ως τρίτο άτομο προς την επίλυση του 

ζητήματός τους και ότι θα είναι αυτό το πρόσωπο, το οποίο θα εκφράσει την άποψή 

του για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει μία δίκαιη και λογική διευθέτηση. Ο 

αξιολογητικός διαμεσολαβητής, λοιπόν λαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο, ενώ προχωρά 

και στην αξιολόγηση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών του επιχειρήματος 

της κάθε πλευράς εκ των αντιμαχόμενων, οπότε επέρχεται από τον ίδιο η πρόβλεψη 

για το τι θα συνέβαινε χωρίς την παρέμβαση. Ο διαμεσολαβητής, ουσιαστικά, 

λαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο, διευκολυντικό και μετασχηματιστικό. 

Βέβαια, στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι στη Γερμανία δεν μπορεί να υπάρχει 

αξιολόγηση της διαμεσολάβησης, καθώς λόγω των εθνικών τους νόμων 

απαγορεύεται. Συνεπώς, υιοθετείται, στη χώρα αυτή, ο διευκολυντικός ρόλος των 

διαμεσολαβητών (Charlton & Dewdney, 2004).  

Ουσιαστικά, ο διαμεσολαβητής, στη περίπτωση αυτή, ενημερώνεται για τα 

γεγονότα της υπόθεσης και τη θέση που έχει ο κάθε εμπλεκόμενος στην υπόθεση. 

Έπειτα, εκφράζει την άποψή του για τα πλεονεκτήματα της παρέμβασης της 

αξιολογητικής διαμεσολάβησης γενικότερα. Η συνδιαλλαγή αποτελεί μία μορφή 

αξιολόγησης της διαμεσολάβησης, γιατί, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί διευθέτηση με 

τον διαμεσολαβητή, τότε υπάρχει σύσταση, όπου περιγράφεται ο τρόπος που κατά τη 
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γνώμη των εμπλεκομένων το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί (Charlton & Dewdney, 

2004). 

 

 

 

 

5.2.2. Η διευκολυντική διαμεσολάβηση (Facilitative mediation) 

 

Στη περίπτωση του συγκεκριμένου μοντέλου διαμεσολάβησης, η επικέντρωση 

υπάρχει στο τρίτο μέρος, το οποίο λειτουργεί ως ο διαμεσολαβητής. Ο βασικός του 

ρόλος είναι να συμβάλλει ώστε οι εμπλεκόμενοι να βρουν μία λύση, στα πλαίσια των 

διαπραγματεύσεων. Ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που μεριμνά για τη διαχείριση της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, καθώς βοηθά επί της ουσίας τους 

εμπλεκόμενους να ξεπεράσουν τα αδιέξοδα που έχουν και τους ενθαρρύνει ώστε να 

σκέφτονται δημιουργικά για τις λύσεις. 

Ο διαμεσολαβητής, στη περίπτωση του εν λόγω μοντέλου δεν αξιολογεί την 

υπόθεση, όπως στη προηγούμενη περίπτωση της διαμεσολάβησης. Επίσης, δεν 

κατευθύνει τους εμπλεκόμενους σε συμβιβαστικές λύσεις. Αντιθέτως, στη περίπτωση 

του συγκεκριμένου μοντέλου, ο διαμεσολαβητής διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ 

των εμπλεκομένων. Δρα, λοιπόν, σαν να είναι ένας θεματοφύλακας της διαδικασίας 

της διαμεσολάβησης. Δεν είναι ο θεματοφύλακας του περιεχομένου της διαδικασίας 

της παρέμβασης ή του αποτελέσματος της παρέμβασης. Κατά τη συνεδρία, λοιπόν, τα 

εμπλεκόμενα μέλη ελέγχουν τι θα συζητηθεί και με ποιο τρόπο θα γίνει η επίλυση 

των ζητημάτων τους. Επίσης, σε αντίθεση με το επόμενο μοντέλο διαμεσολάβησης, 

αυτό της μετασχηματιστικής διαμεσολάβησης, ο διευκολυντικός διαμεσολαβητής 

εστιάζει στη παροχή της βοήθειας προς τους εμπλεκόμενους, ώστε να εντοπιστεί η 

κατάλληλη λύση στη μεταξύ τους διαφωνία. Συνεπώς ο διευκολυντικός 

διαμεσολαβητής είναι αυτός που μεριμνά για τη παροχή μίας δομής και ημερήσιας 

διάταξης για τη συζήτηση (Monk & Winslade, 2000). 
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5.2.3. Η μετασχηματιστική διαμεσολάβηση (Transformative mediation) 

 

Η μετασχηματιστική διαμεσολάβηση εστιάζει στις υποκειμενικές αιτίες της 

σύγκρουσης ή διαφωνίας των εμπλεκομένων. Ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που 

τελικά διευθετεί  και μεριμνά για την ενίσχυση της βελτιωμένης σχέσης των 

αντιμαχόμενων μερών. Ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που φροντίζει για την 

ενθάρρυνση των αντιμαχόμενων, στον να εκδηλώσουν τα συναισθήματα τους και να 

μάθουν ο ένας για τον άλλον, οπότε ελπίζεται να διορθωθούν με τον τρόπο αυτό οι 

σχέσεις τους. Συνεπώς, εδώ δεν επιδιώκεται η εύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης, 

αλλά η ενθάρρυνση, ενίσχυση και  ανάπτυξη ίσως της ενσυναίσθησης και της 

βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων, συνεργατών, συνανθρώπων (Monk 

& Winslade, 2000). 

Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται σε οικογενειακές ή κοινωνικές διαφορές, ενώ 

επίσης είναι επωφελής ακόμη και σε επαγγελματικής φύσεως διενέξεις και διαφωνίες 

μεταξύ των συναδέλφων και συνεργατών. Επιδιώκεται, γενικότερα, η οικοδόμηση 

υγιών σχέσεων των μερών που έρχονται σε επαφή, επικοινωνία και μοιράζονται 

γενικά χρόνο σημαντικό από κοινού (Monk & Winslade, 2000). 

Κατά τη μετασχηματιστική διαμεσολάβηση, εξετάζονται οι συγκρούσεις, σαν 

να αποτελούν μία κρίση στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Η επιτυχία της 

προσέγγισης, αυτής της μετασχηματιστικής διαμεσολάβησης, δεν υπολογίζεται μέσω 

της επίλυσης, αλλά είναι απόρροια των εξής στοιχείων: 

- Της προσωπικής δύναμης των εμπλεκόμενων 

- Της διαπροσωπικής απόκρισης των εμπλεκόμενων 

- Της εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων 

- Των νέων αντιλήψεων για τον εαυτό και την κατάσταση των 

εμπλεκόμενων 

- Της αίσθησης των εμπλεκόμενων ότι νιώθουν πλέον καλύτερα 

με την επαφή και επικοινωνία και συνεργασία με τους άλλοτε 

«αντιμαχόμενούς» τους  

- Της λήψης των αποφάσεων από τους ιδίους του 

εμπλεκόμενους. 

 

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν μπορεί να είναι συμφωνίες διακανονισμού ή όχι. 

Η πρακτική της μετασχηματιστικής διαμεσολάβησης εστιάζει στο γεγονός ότι 

στηρίζονται τόσο η λήψη των αποφάσεων, όσο και η λήψη των προοπτικών. Ο ικανός 
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μετασχηματιστικός διαμεσολαβητής είναι αυτός που επικεντρώνεται, επίσης, στην 

επικοινωνία, εντοπίζει ευκαιρίες, ώστε να ενδυναμώσει και να αναγνωρίσει τις 

ευκαιρίες αυτές, καθώς αυτές εμφανίζονται στις συνομιλίες των εμπλεκομένων. 

Επίσης, ο ικανός μετασχηματιστικός διαμεσολαβητής είναι αυτός που δίνει 

απαντήσεις στους εμπλεκομένους με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους παρέχει μία δίοδο 

ώστε να επιλέξουν μόνοι τους και από κοινού τι θα κάνουν (Monk & Winslade, 

2000). 

 

5.2.4. Η αφηγηματική διαμεσολάβηση (narrative mediation) 

 

Η αφηγηματική προσέγγιση της διαμεσολάβησης είναι αυτή που μεριμνά για τη 

διανομή με την αφηγηματική θεραπεία της ευθύνης να επικεντρωθεί στην κατασκευή 

ιστοριών, ως επίκεντρο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ώστε να κατανοηθεί η ζωή 

των ανθρώπων και των συγκρούσεών τους (Monk & Winslade, 2000). Στην 

προκειμένη περίπτωση της διαμεσολάβησης, δίδεται έμφαση στο κοινωνιολογικό και 

ψυχολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των αφηγημάτων που έχουν ως θέμα τις 

συγκρούσεις και εκτιμάται έτσι η ανθρώπινη δραστηριότητα στη δράση και η 

αντίδραση στις συγκρούσεις αυτές. Η αφηγηματική μεταφορά είναι πόλος έλξης της 

προσοχής, μέσω των καταγεγραμμένων ιστοριών που αφηγούνται, για την κατανόηση 

της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων. Η αφηγηματική διαμεσολάβηση στηρίζει το 

γεγονός ότι θα πρέπει να μεταβληθεί ο τρόπος επικοινωνίας κατά τις συγκρούσεις. 

Στόχος της αντιπαράθεσης είναι οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση να μη συνδέονται 

με το πρόβλημα, αλλά να γίνουν πιο δημιουργικοί στο τομέα της εύρεσης λύσεων. Το 

άτομο δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι το καθεαυτό πρόβλημα. Αυτή 

είναι η βασική ιδεολογία και νοοτροπία του εν λόγω μοντέλου της διαμεσολάβησης  

(White & Epston, 2005).  

 

5.2.5. Η διαμεσολάβηση με διαιτησία (Mediation with arbitration) 

 

Η διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική όταν υπάρχει συνδυασμός με τη 

διαιτησία. Η διαδικασία ξεκινά ως μία τυπική διαμεσολάβηση αλλά εφόσον αποτύχει, 

τότε ο διαμεσολαβητής γίνεται διαιτητής. 

Πρόκειται για τη καταλληλότερη μορφή διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις 

αστικών υποθέσεων, καθώς τότε δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς τους κανόνες 
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αποδείξεων ή τη δικαιοδοσία. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι πρόκειται για 

ποινικές διαπραγματεύσεις και μία δικαστική διαδικασία του Κομφούκιου, με τον 

δικαστή να έχει το ρόλο του εισαγγελέα κατά την λήψη απόφασης, 

Η διαμεσολαβητική διαιτησία χρησιμοποιείται γενικότερα σε περιπτώσεις 

σημαντικών ζητημάτων δεοντολογίας και σε περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητη 

γενικότερα η διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών. Η πλειοψηφία των 

επιλογών και των επιτυχιών της διαμεσολάβησης σχετίζονται στο μοναδικό ρόλο του 

διαμεσολαβητή. Πρόκειται για το πρόσωπο εκείνο, το οποίο δεν φροντίζει για την 

άσκηση της εξουσίας καταναγκασμού επί των εμπλεκομένων μερών της σύγκρουσης. 

Οι εμπλεκόμενοι καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ο διαμεσολαβητής θα 

μπορούσε μελλοντικά να είναι ένας δικαστής που θα αναλάμβανε τη παραμόρφωση 

της διαδικασίας της διαμεσολάβησης βέβαια (Svensson, 2009). 

 

 

5.2.6. Η διαδικτυακή διαμεσολάβηση (Online mediation) 

 

Μέσω της προσέγγιση της διαδικτυακής διαμεσολάβησης, γίνεται χρήση της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας, με στόχο να παρέχονται στους διαμεσολαβητές 

ηλεκτρονικές δυνατότητες προσβασιμότητας σε επικοινωνιακό επίπεδο με άλλους 

διαμεσολαβητές. Εδώ, εξαλείφεται η απόσταση μεταξύ των διαμεσολαβητών, τα 

εμπόδια λόγω ειδικών αναγκών και αναπηρίας ενδεχομένως ή άλλων εμποδίων για τη 

συνάντηση, τη συνομιλία, την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, αλλά και 

εμπειριών. Μέσω της ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, υπάρχει διευκόλυνση, επίσης, 

και ως προς το θέμα της αξίας της διαφοράς, που δεν δικαιολογεί επουδενί το κόστος 

της επαφής μεταξύ των προσώπων. Η διαδικτυακή διαμεσολάβηση είναι εφικτό, 

ακόμη, να συνδυαστεί με την διαμεσολάβηση πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε να γίνει η 

αρχή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης ταχύτερα ή για να διεξαχθούν 

προκαταρκτικές συζητήσεις (Svensson, 2009). 
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5.2.7. Η μεροληπτική διαμεσολάβηση (Biased mediation) 

 

 

Στη περίπτωση της διαμεσολάβησης, οι διαμεσολαβητές συγκρούονται με το 

στόχο και σκοπό της διαδικασίας να τερματίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων. Ο 

στόχος αυτός κάνει έναν διαμεσολαβητή να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα. Οι 

μεροληπτικοί διαμεσολαβητές είναι αυτοί που συγκρούονται με τις συγκεκριμένες 

προκαταλήψεις όπου υπερασπίζονται είτε τη μία πλευρά των εμπλεκομένων στη 

σύγκρουση, είτε την άλλη, αντίθετη πλευρά. Οι μεροληπτικοί διαμεσολαβητές, 

γενικότερα, κάνουν προσπάθειες για τη προστασία του ενδιαφέροντος όλων των 

μερών των εμπλεκομένων, ωθώντας τους στη βέλτιστη και αποτελεσματική 

μακροπρόθεσμα επίλυση του ζητήματος που τους έφερε σε σύγκρουση (Lundgre & 

Svensson, 2014. Svensson, 2009).  

 

 

5.3. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ο ρόλος του διαμεσολαβητή 

 

Κατά την προετοιμασία, επιλέγεται ο κατάλληλος διαμεσολαβητής. Τα βασικά 

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του είναι η εμπειρία, οι δεξιότητες, 

η αξιοπιστία, το κόστος της παρέμβασής του κτλ. Τα βασικά κριτήρια για την 

αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η αρμοδιότητά του 

σίγουρα εσωκλείει την ικανότητά του να εμμένει αντικειμενικός κατά την επίλυση 

των συγκρούσεων. Φυσικά και εξετάζεται η εμπειρογνωμοσύνη του ως προς το τομέα 

της επίλυσης των διαφορών, καθώς η μη ικανότητά του σε αυτό το τομέα μπορεί να 

πλήξει την αντικειμενικότητά του (Wakely, 2017). 

Το βασικό ρόλο στη διαμεσολάβηση τον έχει ο διαμεσολαβητής. Πρόκειται για 

το πρόσωπο εκείνο, το οποίο δρα ως ένας ουδέτερος τρίτος μεταξύ των 

εμπλεκομένων αντιμαχόμενων στη σύγκρουση. Φροντίζει για τη διευκόλυνση των 

συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Ακόμη, ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που 

αξιολογεί, καθώς αναλύσει τα ζητήματα και μετέχει σε δοκιμές πραγματικότητας. 

Δεν λαμβάνει το μέρος κανενός εμπλεκομένου, ούτε δίνει συμβουλές, αλλά 

διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων και ενθαρρύνει την 

εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ τους, με τη χρήση κατάλληλων και 

εξειδικευμένων τεχνικών επικοινωνίας. Ακόμη, είναι αυτός που περιορίζει την πίεση, 
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την επιθετικότητα και τη στάση εκφοβισμού, ενώ επιδεικνύει πως μπορεί να υπάρχει 

υγιής επικοινωνία μεταξύ τους, με τη χρήση άριστων δεξιοτήτων ομιλίας και 

ακρόασης, καθώς επίσης δίνει και προσοχή με μη λεκτικά μηνύματα και σε άλλα 

μηνύματα, στα πλαίσια της διαμεσολάβησης. Συνεπώς, ουσιαστικά καθοδηγεί τα 

εμπλεκόμενα μέρη να εστιάζουν σε ζητήματα και να παραμένουν μακριά από 

προσωπικές επιθέσεις (Nelson, 2012). 

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή, λοιπόν, είναι καταλυτικός. Μέσα από τη στάση 

και τις ικανότητές του διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της 

διαμεσολάβησης. Από τις δεξιότητές του κρίνεται η επίτευξη του στόχου της 

παρέμβασης, που είναι η επίλυση της σύγκρουσης. Συνεπώς, θα πρέπει ο 

διαμεσολαβητής να διαθέτει το στοιχείο της ενσυναίσθησης, να είναι ενεργός 

ακροατής, να έχει φαντασία, να είναι άξιος σεβασμού, να έχει επιφυλακτικότητα, 

επινοητικότητα, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, ψυχραιμία, χιούμορ και υπομονή 

(Τριαντάρη, 2018). 

Ως προς το ρόλο του διαμεσολαβητή, ένας διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στην επίλυση της σύγκρουσης, αλλά στη διαφωνία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών. Επομένως, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. Επίσης, αυτός ευθύνεται για τη διαδικασία και τη πορεία της 

παρέμβασης, για τις θέσεις των ερωτήσεων και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Από 

την άλλη, δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο της συζήτησης και την 

επίλυση της σύγκρουσης. Οφείλει, ταυτόχρονα να ενθαρρύνει το διάλογο, να δίνει 

τον κατάλληλο χωροχρόνο σε κάθε εμπλεκόμενο στη σύγκρουση να εκφράσει 

ελεύθερα τις απόψεις και τη θέση του. Δεν θα πρέπει να τον διακόπτει, αλλά να τον 

ακούει προσεκτικά. Δεν επιτρέπει να ακουστούν προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια, 

ενώ τηρεί ο ίδιος ακόμη και παραδειγματικά τους κανόνες του οργανισμού που 

αντιπροσωπεύει και υπηρετεί. Πρόκειται για ένα εχέμυθο άτομο ως προς τη 

διαδικασία και αυτά που ακούγονται από τους εμπλεκομένους, εκτός από τη 

περίπτωση που υπάρξει πρόσληψη νομικής συμβουλευτικής επιτήρησης και ψυχικής 

θεραπευτικής στήριξης. Βέβαια, στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ακόμη και σε 

ενδεχόμενο ψυχικής στήριξης, υπάρχει το δικαίωμα της τήρησης της 

εμπιστευτικότητας της σιωπής. Τέλος, ο διαμεσολαβητής δεν κριτικάρει, δεν 

εκφράζει τη προσωπική του άποψη ούτε λαμβάνει το μέρος κανενός εμπλεκομένου, 

ενώ για τις ανάγκες της υπενθύμισης και επεξεργασίας των γεγονότων και δεδομένων 

της κατάστασης της σύγκρουσης, μπορεί να τηρεί σημειώσεις, που όμως 
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απαγορεύεται να φτάσουν στα αφτιά ή τα μάτια κανενός άλλους εκτός του ιδίου 

(Τριαντάρη, 2018. Stulberg & Love, 2014. Besemer, 2014). 

 

 

5.4. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης στη λήψη των αποφάσεων 

 

Πολλές φορές υπάρχουν διαφωνίες στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για διαφορές 

μεταξύ του προσωπικού, με ισχυρισμούς για παρενοχλήσεις, με αναφορές για 

συμβατικές διαφορές και σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των εργαζομένων. 

Γενικότερα, οι διαφορές στο χώρο εργασίας είναι μεταξύ ατόμων που έχουν συχνή 

και καθημερινή εργασιακή σχέση και επαφή, εντός ενός κλειστού συστήματος και 

αυτό αποδεικνύει ότι η διαμεσολάβηση είναι κατάλληλη ως διαδικασία επίλυσης των 

διαφορών. Βέβαια, η πολυπλοκότητα των σχέσεων που σχετίζονται με την ιεραρχία, 

την ασφάλεια στην εργασία και την ανταγωνιστικότητα μπορεί να περιπλέξει το θέμα 

και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης (Boulle, 2005). 

Η διαμεσολάβηση είναι η αναδυόμενη προσέγγιση, κατάλληλη για την επίλυση 

των διαφορών μεταξύ των συναδέλφων και κυρίως σε περιπτώσεις διαπροσωπικών 

συγκρούσεων, σε πολυπολιτισμικές και πολυεθνικές διαμάχες. Ο διαμεσολαβητής 

αυτό που κάνει είναι να ακούει τον κάθε αντιμαχόμενο ξεχωριστά σε επίπεδο 

προδιαμεσολάβησης, πριν από τη κοινή συνάντηση και συζήτηση του διαμεσολαβητή 

και των αντιμαχόμενων ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια της προδιαμεσολάβησης, 

υπάρχει ουσιαστικά ένα παιχνίδι ρόλων. Τα μέρη μαθαίνουν να συζητούν άμεσα με 

τον αντίπαλό τους στη κοινή τους συνάντηση. Ορισμένες μοναδικές προκλήσεις 

εμφανίζονται όταν οι οργανωτικές διαφορές περιλαμβάνουν τους επόπτες και τους 

υφισταμένους. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους από τη διαπραγμάτευση είναι το 

βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εποπτικών αρχών και 

των υφισταμένων και είναι ένα χρήσιμο μέσο και ένα εναλλακτικό τελικά μοντέλο 

διαμεσολάβησης, καθώς μέσω αυτού μεριμνάται η διατήρηση της ιεραρχικής 

εξουσίας των εποπτικών αρχών, ενώ επίσης ενθαρρύνεται ο διάλογος και 

αντιμετωπίζονται οι διάφορες απόψεις (Billikopf, 2014). 

Γενικότερα, η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση ως ένα ζήτημα που 

πρέπει να επιλυθεί άμεσα και αποτελεσματικά όσο πιο σύντομα είναι εφικτό (Boulle, 

2005). Ακόμη, οι διαμεσολαβητές αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της σύγκρουσης ως 

ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής κάθε ανθρώπου, μέσα από την οποία 

μπορούν να επωφελούνται τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Τα οφέλη της 
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σύγκρουσης είναι η ευκαιρία για ανανέωση των σχέσεων και οι θετικές μεταβολές 

που μπορεί να επέλθουν μετά την επίλυσή τους μελλοντικά για κάθε εμπλεκόμενο ή 

θεατή (Schellenberg, Parks-Savage & Rehfuss, 2007. Boulle, 2005. Bagshaw & 

Bagshaw, 1999). 

 

Κατά τη διαδικασία είναι σημαντικό να εξεταστούν τόσο οι ρόλοι όσο και οι 

επιμέρους συνθήκες και δράσεις που γίνονται, για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων της επίλυσης της σύγκρουσης. 

 

    

5.4.1. Οι ρόλοι στη διαμεσολάβηση 

 

Σχετικά με τον βασικό ρόλο στη διαμεσολάβηση που τον έχει ο 

διαμεσολαβητής, έγινε αναφορά στο ρόλο του διαμεσολαβητή σε προηγούμενο 

υποκεφάλαιο. 

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων μερών της διαφωνίας είναι ποικίλος, ανάλογα με τα 

κίνητρά τους και τις δεξιότητές τους, το ρόλο των νομικών συμβούλων, το μοντέλο 

διαμεσολάβησης που εφαρμόζεται και τον τρόπο εφαρμογής της διαμεσολάβησης. Οι 

νομικές απαιτήσεις καθορίζουν επίσης το ρόλο τους . Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία 

αναδυόμενη προσέγγιση που αφορά σε προκαταρκτική καμπή ανάμεσα στον 

διαμεσολαβητή και σε καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη από την έναρξη της 

παρέμβασης μέχρι και την κοινή τους συνάντηση. Η βασική νοοτροπία της τεχνικής 

της διαμεσολάβησης είναι να συμβάλλει τα άτομα να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές 

τους ικανότητες διαπραγμάτευσης, ώστε στη κοινή τους συνάντηση να έχουν την 

ικανότητα να απευθύνονται και πάλι σε άλλους, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση 

του διαμεσολαβητή (Billikopf, 2014). 

Για να είναι επιτυχής η διαμεσολάβηση, θα πρέπει όσοι εμπλέκονται στη 

διαδικασία αυτή, να εκπροσωπεύουν τα αντίστοιχα μέρη, έχοντας την πλήρη εξουσία 

της διαπραγμάτευσης και της διευθέτησης της διαφοράς. Κατά τη προετοιμασία της 

παρέμβασης, τα εμπλεκόμενα μέρη επιτρέπουν την εφαρμογή της, αφού έχουν 

προηγηθεί προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, τα συμβαλλόμενα μέρη 

προετοιμάζονται για ποικιλίες διαπραγματεύσεων. Έτσι, μπορεί να παρέχουν 

δηλώσεις θέσης τους, εκθέσεις αποτίμησης και ανάλυση της αξιολόγησης του 

κινδύνου από την εφαρμογή των τεχνικών της παρέμβασης. Ο διαμεσολαβητής, εδώ, 
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είναι ο βασικός επόπτης και διευκολυντής της διαδικασίας της διαμεσολάβησης 

(Spencer & Brogan, 2006). 

Οι συμφωνίες της διαμεσολάβησης, οι κανόνες της διαμεσολάβησης και οι 

παραγγελίες μπορεί να θέσουν απαιτήσεις γνωστοποίησης. Οι διαμεσολαβητές, 

επίσης, μπορεί να έχουν ρητές ή σιωπηρές εξουσίες για τη κατεύθυνση των 

εμπλεκόμενων με προσκόμιση εγγράφων ή έκθεση οποιουδήποτε άλλου υλικού. 

Ακόμη, κατά τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην τελική και από κοινού 

συνάντησή τους, η διαμεσολάβηση απαιτεί την άμεση πληροφόρηση από τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Τα μέρη παρουσιάζονται στη συνάντηση αυτή και μετέχουν 

ενεργά, ενώ ορισμένοι κανόνες της παρέμβασης μπορεί να απαιτήσουν από τα 

εμπλεκόμενα αυτά μέρη τη προσωπική τους παρουσία, με τη συμμετοχή σε κάθε 

στάδιο να αντισταθμίζει την απουσία σε άλλο στάδιο (Spencer & Brogan, 2006). 

 

 

5.4.2. Η προετοιμασία στη διαμεσολάβηση 

 

 Τα προπαρασκευαστικά βήματα πριν από τη διαμεσολάβηση ποικίλουν, 

ανάλογα με τις νομικές ή άλλες απαιτήσεις, αλλά και ανάλογα με τη προθυμία 

συμμετοχής των εμπλεκομένων. Σε κάποια προγράμματα διαμεσολάβησης, 

απαιτείται η προετοιμασία του διαμεσολαβητή, ο οποίος προβαίνει σε δήλωση ή 

περίληψη του αντικειμένου της διαφωνίας και έπειτα φέρει το περιληπτικό σημείωμα. 

Ειδάλλως, καθορίζει το θέμα που είναι μέρος της διαμεσολαβητικής παρέμβασης. 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο διαμεσολαβητής να συναντήσει τους εμπλεκομένους πριν 

από τη κοινή συνάντησή τους ατομικά. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του 

άγχους και να βελτιώσει το ενδεχόμενο του διακανονισμού, όπως και να βοηθήσει 

στην αύξηση της ικανοποίησης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης (Zutter, 

2004). 

Οι εμπλεκόμενοι διαβεβαιώνονται ότι είναι όλα έτοιμα για τη συζήτηση της 

διαφοράς τους, με κατάθεση εύλογων αντικειμενικών στοιχειών. Η ετοιμότητα βοηθά 

στην βελτίωση, όταν οι εμπλεκόμενοι εξετάσουν τη βιωσιμότητα των ποικίλων 

αποτελεσμάτων. Επίσης, παρέχονται λογικές εκτιμήσεις των ζημιών. 

Προσδιορίζονται άλλοι εμπλεκόμενοι εκτός από τους αντιμαχόμενους και τον 

διαμεσολαβητή, οπότε η διαδικασία επωφελείται από τη παρουσία των συνηγόρων, 

συμβούλων, των εμπειρογνωμόνων, των διερμηνέων ίσως, των οικογενειών κτλ. 

(Zutter, 2004). 
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Ακόμη, διασφαλίζεται ο χώρος της συνάντησής τους κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής της διαμεσολαβητικής παρέμβασης. Ο χώρος πρέπει να είναι τέτοιος, 

ώστε να προωθείται η συζήτηση, να αντιμετωπίζονται οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες, 

να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των εμπλεκομένων και να επιτρέπει την αφθονία 

της συζήτησης σε επίπεδο χρόνου. Ακόμη, διαβεβαιώνεται ότι υπάρχουν 

υποστηρικτικές πληροφορίες, όπως είναι οι εικόνες, τα έγγραφα, τα εταιρικά αρχεία, 

οι αμοιβές πληρωμών, οι αποδείξεις κτλ. (Zutter, 2004). 

 

5.4.3. Η συνάντηση  

 

Κατά τη συνάντηση από κοινού των εμπλεκομένων και του διαμεσολαβητή, τα 

υποχρεωτικά στοιχεία της διαδικασίας είναι τα εξής:  

- Θεσπίζονται βασικοί κανόνες που πλαισιώνουν τα όρια της 

διαμεσολάβησης 

- Γίνεται αναφορά από τους εμπλεκομένους για τις λεπτομέρειες 

της σύγκρουσης/ διαφωνίας τους 

- Εντοπίζονται οι προβληματικές πτυχές που ώθησαν στη 

σύγκρουση/ διαφωνία 

- Εντοπίζονται οι επιλογές που θα αποφέρουν τη λύση 

- Συζητιούνται και αναλύονται οι λύσεις 

- Προσαρμόζονται και βελτιώνονται οι προτάσεις των λύσεων 

- Γίνεται γραπτή συμφωνία (Zutter, 2004). 

 

5.4.4. Μετά τη διαμεσολάβηση 

 

Μετά τη συνάντηση αυτή και γενικά με την ολοκλήρωση της παρέμβασης της 

διαμεσολάβησης, οι λύσεις επικυρώνονται, αλλά και επανεξετάζονται, ώστε να 

εγγυηθεί το αποτέλεσμα η παρέμβαση. Η εφαρμογή των διαμεσολαβητικών 

συμφωνιών πρέπει να συμφωνεί με τα καθεστώτα και τους κανονισμούς της αρμόδιας 

δικαιοδοσίας. Ακόμη, οι διαμεσολαβητές έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν ένα ή 

περισσότερα άτομα, στα οποία έγινε η παρέμβαση της διαμεσολάβησης, σε 

ψυχολόγο, σε λογιστή, σε κοινωνικό λειτουργό ή σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα 

επαγγελματία επιστήμονα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και αναγκαίο, ως μέρος της 

επίλυσης της διαφοράς και πρόληψης της μη επανάληψής της. Ακόμη, σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να γίνει επανάληψη της συνάντησης, με στόχο την ενημέρωση 
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και την ανάδραση μεταξύ των εμπλεκομένων και του επόπτη/ διαμεσολαβητή. 

Γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας, με την ενημέρωση μάλιστα σε 

πολλές περιπτώσεις να είναι υποχρεωτική μετά το πέρας της παρέμβασης. Τέλος, 

αναγνωρίζεται η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, της τεχνικής και των 

ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, από την ικανοποίηση των εμπλεκομένων, μετά την 

επίλυση της σύγκρουσης (Boulle, 2005). 

 

 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Παραπάνω έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση θεωρητικών πληροφοριών σχετικά 

με το ζήτημα της διαμεσολάβησης, ως αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης των 

διαφορών και των συγκρούσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών από ένα τρίτο 

πρόσωπο. Μία εναλλακτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών, που μπορεί αν 

εφαρμοστεί από κάθε οργανισμό. 

Συνοψίζοντας τη βιβλιογραφία, λοιπόν, διαπιστώνονται τα εξής. Η λήψη 

αποφάσεων είναι η διαδικασία εύρεσης λύσης και μία διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων (Frensch & Funke, 1995). Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτούνται 

γνώσεις (ρητές και σιωπηρές) (Brockmann & Anthony, 2016). Κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ταξινομούνται και τίθενται σε προτεραιότητα όλες οι 

εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί και επιλέγεται από τον ιθύνοντα η 

κατάλληλη, βάσει των ειδικών γνώσεών του (Triantaphyllou, 2000) Παίρνει μέρος το 

ευρύτερο περιβάλλον του ιθύνοντα της λήψης αποφάσεων (Davidson & Bar-Yam, 

2006). Βασικό στάδιο λήψης αποφάσεων είναι η επανεξέταση και η εξέταση των 

θετικών και αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής της τελικής επιλογής (Brown, 

2007. Mann et al., 1988). 

Η θέσπιση κανόνων για τη λήψη των αποφάσεων και τη διαδικασία αυτή είναι 

καθοριστική για τη βέλτιστη τελική επιλογή της απόφασης (Postmes,  Spears & 

Cihangir, 2001). Δεν θεσπίζονται κανόνες για τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων 

(Postmes,  Spears & Cihangir, 2001) Επίσης, οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει 

να είναι ορθολογικές (Schacter, Gilbert & Wegner, 2011. Crozier & Ranyard, 1997). 
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Κατά τη λήψη των αποφάσεων, δεν πρέπει να υπάρχει υποκειμενικότητα στη 

τελική επιλογή αλλά στήριξη σε θεωρίες και εμπειρία [Schacter, Gilbert & Wegner, 

2011). Οι αποφάσεις που λαμβάνονται συνήθως είναι οι μη βέλτιστες τελικά, οπότε 

κυριαρχεί το αίσθημα της μη ικανοποίησης για την τελική επιλογή (Sparks, 2007). Η 

λήψη απόφασης γίνεται συνήθως διαισθητικά και ορθολογικά (Kahneman, 2011). 

Η λήψη απόφασης δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται και συνδέεται με τον 

τελικό και σαφώς προκαθορισμένο στόχο της απόφασης (συνδυαστικό στυλ λήψης 

απόφασης) (Katsenelinboigen, 1997). Η λήψη αποφάσεων γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη την υφιστάμενη προβληματική κατάσταση και συνθήκες προς επίλυση (στυλ 

λήψης απόφασης από θέση) (Ulea, 2002). Ακόμη, η λήψη απόφασης στηρίζεται και 

εξαρτάται από τα εξής στοιχεία: σκέψη, το συναίσθημα, η εξωστρέφεια και η 

εσωστρέφεια, η κρίση και η αντίληψη, η αίσθηση και διαίσθηση (στυλ Myers- Briggs 

(Hogan, 2007. Pittenger, 2005). Για τη λήψη απόφασης, διερευνώνται όλες οι 

πληροφορίες, οι συνθήκες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τελικής 

επιλογής (λογικό στυλ λήψης απόφασης) (Thunholm, 2004 Scott & Bruce, 1995). Η 

διαίσθηση είναι η βασική προϋπόθεση για την τελική κατάληψη της τελικής 

απόφασης (διαισθητικό στυλ λήψης απόφασης) (Thunholm, 2004 Scott & Bruce, 

1995). Κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ο ιθύνων της λήψης απόφασης 

ζητά πληροφορίες και απόψεις από συναδέλφους, αλλά και άλλα άτομα (εξαρτημένο 

στυλ λήψης απόφασης) (Thunholm, 2004 Scott & Bruce, 1995). Συνήθως 

αποφεύγεται η λήψη αποφάσεων, καθώς οποιαδήποτε νέα κατάσταση μπορεί να 

φέρει αρνητικές επιδράσεις και συνέπειες (αποφεύγον στυλ λήψης απόφασης) 

(Thunholm, 2004 Scott & Bruce, 1995). Κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνήθως, 

εάν είναι αναγκαία η λήψη της απόφασης, λαμβάνεται η τελική απόφαση αυθόρμητα, 

άμεσα, χωρίς χρονοτριβές και περαιτέρω επεξεργασία της τελικής επιλογής 

(αυθόρμητο στυλ λήψης απόφασης) (Thunholm, 2004 Scott & Bruce, 1995). 

Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων είναι ομαδική απόφαση, καθώς θεωρείται 

ως πιο αποτελεσματική (Janis, 1972). Παράδειγμα μη αποτελεσματικής και ατομικής 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι όταν η λήψη αποφάσεων γίνεται από τον βασικό 

ιθύνοντα της υπηρεσίας και μόνο. Εμείς εκτελούμε απλά εντολές και φυσικά 

υπακούμε στις τελικές προαποφασιμένες επιλογές (Franklin, 1975). 

Συνήθως υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων (Boulle, 2005). Τα 

συνηθέστερα είδη συγκρούσεων είναι οι διαπροσωπικές, όπου οι εμπλεκόμενοι 

πολλές φορές μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους, σε μία 

ενδοπροσωπική σύγκρουση. Η ενδοπροσωπική αυτή σύγκρουση μπορεί να είναι η 
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βασική αιτία που ωθεί σε ομαδικές συγκρούσεις/ παρεξηγήσεις, κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Ακόμη, συμβαίνει συχνά να προκύπτουν διενέξεις μεταξύ των 

ομάδων διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού μας (Evans, 2013). 

Αναφορικά με τα αίτια των συγκρούσεων, αυτό που μπορεί να ωθήσει σε 

συγκρούσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι οι διαφορετικές 

απόψεις και πεποιθήσεις του καθενός εμπλεκομένου στη λήψη των αποφάσεων 

(Evans, 2013), η εμμονή στη προσωπική θέση του καθενός εμπλεκομένου στη λήψη 

αποφάσεων (Evans, 2013), η φιλοδοξία κάθε εργαζόμενου για μέγιστη ανάδειξη 

επαγγελματικά, οι πιέσεις της κυβέρνησης μπορεί να είναι περιοριστικές ή 

επιβλητικές και αυτός είναι βασικός λόγος που προκύπτουν εντάσεις και αντιδράσεις, 

απόρροια της διαφορετικής προσωπικότητας κάθε εμπλεκομένου σε αυτή τη 

διαδικασία, απόρροια των διαφορετικών συναισθηματικών αναγκών κάθε 

εμπλεκομένου σε αυτή τη διαδικασία, απόρροια της διαφορετικής αντίληψης της 

κατάστασης, των γεγονότων και των συνθηκών από κάθε εμπλεκόμενο στη 

διαδικασία αυτή, απόρροια του γεγονότος ότι οι επιλογές και οι αποφάσεις που 

προτείνονται αντιτίθενται στις αρχές, τις αξίες και τις πεποιθήσεις ορισμένων 

εμπλεκομένων, η ποικιλομορφία ιδεολογικά, σε επίπεδο φιλοσοφικών προοπτικών, 

σε επίπεδο τρόπου αντίδρασης σε καταστάσεις και σε επίπεδο στόχων που θέτει ο 

κάθε ένας για τον εαυτό του και το επάγγελμά του, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης 

του κάθε εμπλεκόμενου στη λήψη αποφάσεων, η ανησυχία, η διατήρηση του δικαίου, 

ο φόβος των εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία που δεν ακολουθεί 

τους κανόνες ευγένειας και επισημότητας οπότε και ενθαρρύνονται οι συγκρούσεις 

(Akkhus, 2002), η επιθετικότητα ορισμένων ανθρώπων στις ανοιχτές συζητήσεις 

μεταξύ των μελών της ομάδας υποκινούν συγκρούσεις (Akkhus, 2002). Είναι ευθύνη 

βασική της διοίκησης η έξαρση, η αύξηση και γενικά οι αρνητικές συνέπειες των 

συγκρούσεων που προκύπτουν, λόγω κακής τακτικής, πολιτικής και διαχείρισης της 

ομάδας του τμήματος (Amason & Mooney, 1999) 

Όταν προκύπτουν συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, οι 

εμπλεκόμενοι προτιμούν να το διαχειρίζονται με τη σκέψη, καθώς αυτό τους βοηθά 

στο να διατηρούν μία σταθερή στάση απέναντι στο γεγονός της σύγκρουσης. Επίσης, 

νιώθουν ότι κυριαρχεί το συναίσθημά τους εκείνη τη στιγμή. Χρησιμοποιούν τη 

κρίση τους, ανησυχούν για την έκβαση της σύγκρουσης και αισθάνονται ικανοποίηση 

με τη λήξη της. Παράλληλα, προσπαθούν να αντιληφθούν πως κατέληξε η διαδικασία 

σε σύγκρουση, αντιδρούν με καλοσύνη, καθώς έτσι θεωρούν ότι μπορεί να επιλυθεί 

και λήξει η σύγκρουση και επιδεικνύουν ευαισθησία και νοιάζονται για το καλό όλων 
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των εμπλεκομένων και συναδέλφων τους, όπως ερευνητικά φαίνεται να υφίσταται  

(Bakker, χχ).  

Τέλος, αναφορικά με τη διαχείριση, θεωρητικά φαίνεται ότι συνήθως γίνεται 

προσπάθεια να εστιάσει η ομάδα στα από κοινού οφέλη της ήρεμης συζήτησης και 

λήψης απόφασης. Οι λύσεις που προτείνονται εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των 

μελών της ομάδας (ενοποιητικό στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων) (Rognes & 

Schei, 2010). Επίσης, κατά το συμβιβαστικό στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων, 

γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί μία μέση λύση, που βέβαια άλλους βρίσκει 

δυσαρεστημένους και άλλους ικανοποιημένους. Κατά τι συνεργατικό στυλ 

διαχείρισης της σύγκρουσης ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών της 

ομάδας, δίνοντας προτεραιότητα και υπενθυμίζοντας τα αμοιβαία οφέλη της υγιούς 

συνεργασίας, σε αντίθεση με τα εγωιστικά οφέλη (Lindenfors, 2017). Λόγω του ότι 

δεν υπάρχει συναίνεση, ομοφωνία και συνεννόηση μεταξύ των μελών της ομάδας, ο 

ηγέτης καταλήγει να επιβάλλει τη δική του άποψη τελικά, που όμως συμφωνεί με 

τους διοικητικούς και οργανωσιακούς στόχους του σώματος. Όταν συμβαίνουν 

συγκρούσεις, συνήθως υιοθετείται η τακτική της αποφυγής των συγκρούσεων, 

προσποιούμενος ο ηγέτης ότι δεν υπάρχουν/ αγνόηση (στυλ αποφυγής). Κατά τη 

κατανεμημένη προσέγγιση, συνήθως ο ηγέτης λαμβάνει το μέρος μίας μόνο μερίδα 

μελών της ομάδας, αναγκαστικά , ενώ στο ενσωματωτικό στυλ, γίνεται προσπάθεια 

να βρεθεί μία κοινή λύση, που να ωφελεί όλα τα μέλη της ομάδας (Kuhn & Pool, 

2000).  

Τέλος, ως προς τους τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, η πάταξη της 

σύγκρουσης, όπου χρησιμοποιούνται αμυντικά και προσβλητικά μέσα πολλές φορές 

για τη διακοπή της σύγκρουσης δεν αποτελεί καθόλου χρήσιμη και ωφέλιμη μέθοδος 

για τη περίπτωση των σωμάτων ασφαλείας, αλλά για δικαστικές υποθέσεις (De Bono, 

1985). Γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ των αντιτιθέμενων ατόμων που έχουν 

συγκρουστεί. Εδώ παρεμβαίνει τρίτος, του οποίου ο ρόλος και η στάση είναι 

καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της διαπραγμάτευσης  (De Bono, 1985). 

Επίσης, μπορεί να γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια του προβλήματος που 

οδήγησαν στη σύγκρουση, όπου ακόμη και μετά την επίλυση, υπάρχει αρνητική 

επιρροή της σύγκρουσης στην ομάδα, άρα δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα  (De 

Bono, 1985). Οι συγκρούσεις δεν θεωρούνται πρόβλημα, ότι μπορούν να 

δημιουργήσουν πρόβλημα. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια 

κατανόησης των απόψεων που ακούγονται. Προτείνεται συνήθως από τρίτο άτομο η 

λύση   (De Bono, 1985). Τρίτος, που έχει το ιεραρχικό ρόλο του προϊσταμένου, 
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επόπτη ή διοικητικού στελέχους είναι αυτός που μεριμνά για την ενθάρρυνση 

εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων, οπότε και εδώ 

εφαρμόζεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης (Nelson, 2012). 

 

 

Στατιστικές υποθέσεις 

 

1η : Δεν θα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της ύπαρξης 

συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.  

2η : Δεν θα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της ύπαρξης 

συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.  

3η : Δεν θα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης και της 

ύπαρξης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.  

4η : Δεν θα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ετών υπηρεσίας και της ύπαρξης 

συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.  
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7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

7.1. Το είδος της έρευνας 

 

Επιλέχτηκε η ποσοτική έρευνα στην προκειμένη εργασία, καθώς θεωρήθηκε ότι 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του θέματος, αλλά και τις ανάγκες του ερευνητή και 

της έρευνας, των στόχων και των ερευνητικών ερωτημάτων. Στόχος της επιλογής της 

ποσοτικής έρευνας είναι επειδή αναβαθμίζει την ποιότητα της έρευνας, μπορούν να 

ελεγχθούν οι αιτιώδεις θεωρητικές υποθέσεις της έρευνας, μπορεί να προσεγγιστεί το 

κοινωνικό φαινόμενο των συγκρούσεων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ε 

επίπεδο ισχύος και τρόπου διαχείρισής τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο 

αριθμητικά αντιπροσωπευτικό δείγμα να γίνει στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

των απαντήσεων, αλλά και να θεωρηθεί ένας έγκυρος τρόπος ερευνητικής 

προσέγγισης, καθώς η ποσοτική έρευνα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

(Κυριαζή, 2002). 

 

7.2. Σκοπός 

 

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα στοιχεία της 

διαδικασίας λήψης των αποφάσεων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το εάν 

υπάρχουν συγκρούσεις στο τμήμα, τα είδη, οι αιτίες, οι επιπτώσεις των συγκρούσεων 

και η προσωπικότητα των εμπλεκομένων σε αυτές, αλλά και με ποιους τρόπους 

γίνεται η διαχείρισή τους από το εν λόγω Σώμα. 

 

 

 

7.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων στο τμήμα σας; 

2. Υπάρχουν συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων; 
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3. Ποια είναι τα συνηθέστερα είδη συγκρούσεων που βιώνετε ή βιώσατε στο παρελθόν; 

(ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ) 

4. Αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

μπορεί να είναι…  (ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ) 

5. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, οι 

εμπλεκόμενοι… (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ) 

6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης; 

7. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων; 

 

 

7.4. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Χρησιμοποιήθηκε το έγκυρο και δομημένο ερωτηματολόγιο που ο ερευνητής 

σχεδίασε σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα και κυρίως βασιζόμενος στο 

θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης αυτής.  Οι κεντρικές θεματικές του ερωτηματολογίου 

στηρίζονται στα ερευνητικά ερωτήματα, οπότε ανά θεματική χρησιμοποιήθηκαν 

ανάλογες ερωτήσεις, δηλαδή: 

 Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

6 ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, έτη υπηρεσίας στο Αστυνομικό Σώμα, μορφωτικό επίπεδο) 

 Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

-  7 ερωτήσεις για την ενότητα «τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων στο τμήμα» 

- 1 ερώτηση για το εάν υπάρχουν συγκρούσεις στο τμήμα 

- 3 ερωτήσεις σχετικά με τα είδη των συγκρούσεων 

- 7 ερωτήσεις σχετικά μα τα αίτια των συγκρούσεων 

- 4 ερωτήσεις σχετικά με την προσωπικότητα των εμπλεκομένων στις 

συγκρούσεις 

- 5 ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των συγκρούσεων 

- 5 ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων από τη 

διοίκηση του αστυνομικού τμήματος. 

Το σύνολο των ερωτήσεων, λοιπόν, του αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου είναι 

38. Για την απάντηση σε αυτές, το δείγμα κλήθηκε να επιλέξει μία εκ των διαθέσιμων 

πέντε απαντήσεων: 

1= διαφωνώ απόλυτα 
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2= διαφωνώ 

3= ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

4= συμφωνώ 

5= συμφωνώ απόλυτα 

Συνεπώς, έγινε χρήση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert κατά τη μονοδιάστατη 

κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg, καθώς παρέχει υψηλή εγκυρότητα και 

αξιοπιστία στο περιεχόμενο της έρευνας (Robins et al, 2001. Gray-Little et al, 1997). 

 

 

 

 

 

7.5. Το δείγμα 

 

 

Αρχικός στόχος του ερευνητή ήταν να αποσπαστεί δείγμα της τάξης των 

διακοσίων (200) εργαζομένων σε Αστυνομικό οργανισμό. Ωστόσο κάτι τέτοιο ήταν 

ανέφικτο, καθώς το δείγμα δεν διέθετε επαρκή χρόνο, ίσως διάθεση, αλλά και 

ενδιαφέρον για να συμμετέχει σε μία διαδικασία που εκ των πραγμάτων θα του 

αποσπούσε χρόνο από την εργασία του. Έτσι, το τελικό δείγμα των συμμετεχόντων, 

που αποτελούνταν από ειδικούς φρουρούς, συνοριοφύλακες, αστυφύλακες, 

υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμους και αξιωματικούς της Ελληνικής 

Αστυνομίας, ήταν συνολικά σαράντα ένας (41). Βέβαια, πρόκειται για ένα μεγάλο 

αριθμητικά δείγμα, το οποίο δεδομένου ότι δεν διατηρείται το ποιοτικό μέγεθος 

δείγματος, θεωρείται αντιπροσωπευτικό, ώστε να μπορούν να γενικευτούν τα τελικά 

συμπεράσματα της έρευνας (Cohen & Manion, 1992). Τέλος, η δειγματοληψία ήταν 

εύκολης πρόσβασης και σκοπιμότητας, καθώς απευθύνθηκε στο τμήμα της εργασίας 

του για την αποφυγή περαιτέρω χρονοκαθυστέρησης στη διαδικασία της έρευνάς του 

και μόνο σε εργαζομένους του αστυνομικού τμήματος, σε επίπεδο επαγγελματικής 

τους ιδιότητας, ως μοναδική προϋπόθεση αποκλεισμού ενδεχόμενου δείγματος 

(Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). 

 

 

 

 

 



61 

 

7.6. Η διαδικασία της έρευνας 

 

Ο ερευνητής αρχικά εκτύπωσε τα ερωτηματολόγια προς διανομή και σε πρώτο 

στάδιο απευθύνθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όπου και εργάζεται, 

προκειμένου να λάβει την έγκριση της πραγματοποίησής της έρευνάς του. Μετά την 

έγκριση αυτή και σε ένα διάστημα των δύο (2) μηνών, ξεκίνησε η ενημέρωση των 

υποψηφίων συμμετεχόντων σχετικά με το τίτλο, το σκοπό, τη διαδικασία συμμετοχής 

και τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, που κατά προσέγγιση 

ορίζεται στα δέκα (10) λεπτά της ώρας. Μετά την ενημέρωσή τους, και μόνο με την 

οικειοθελή συναίνεση των εργαζομένων στο τμήμα, μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια 

και ο ερευνητής μετά την συμπλήρωσή τους, να συγκέντρωνε. 

Με την τελική συλλογή των ερωτηματολογίων, έγινε καταγραφή των 

δεδομένων υπό μορφή κωδικοποιήσεων σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής excel και 

στη συνέχεια εισήχθησαν στο πρόγραμμα spss. Έτσι και έγινε άντληση πινάκων 

ποσοστιαίας μορφής, καθώς η προσπάθεια άντλησης υλικού συσχετίσεων ήταν 

ανέφικτη, διότι τα ερευνητικά ερωτήματα με ευθείες ερωτήσεις δεν υποδεικνύουν τη 

δυνατότητα κάτι τέτοιου, καθώς δεν θα έδινα κανένα απολύτως νόημα ή απάντηση 

στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. 

 

 

7.7. Ηθική δεοντολογία της έρευνας 

 

 

Ο ερευνητής καθοδηγήθηκε πιστά και επαρκώς από τους κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας της έρευνας. Έτσι, αρχικά έκανε ενημέρωση του υποψήφιου δείγματος, 

όπως και όφειλε και αιτήθηκε της εκούσιας έγκρισής και συναίνεσή τους για τη 

συμμετοχή του στην έρευνα. Η ενημέρωσή του αφορούσε αφενός στο πλαίσιο της 

έρευνας και αφετέρου στο ότι δεν θα υποστούν καμία απολύτως βλάβη από τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα, αλλά και ούτε θα ταυτοποιηθούν οι απαντήσεις τους, 

αλλά θα διατηρηθεί η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων (ανωνυμία 

απαντήσεων). Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν ότι έχουν κάθε δικαίωμα αποχώρησής 

τους από τη διαδικασία της έρευνας οποιαδήποτε στιγμή οι ίδιοι εάν το επιθυμούσαν 

(Δημητρόπουλος, 2001). 
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

8.1. Δημογραφικά στοιχεία 

 

Όσον αφορά την κατανομή φύλου, από το ακόλουθο γράφημα παρατηρείται ότι 

υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών, καθώς το 51,22% των 

ερωτηθέντων ήταν άνδρες έναντι 48,78% των γυναικών. 
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Γράφημα 1: Κατανομή φύλου 

 

Γράφημα 2: Κατανομή ηλικιών 

 

Όσον αφορά την κατανομή ηλικιών, από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται 

ότι υπάρχει μια σημαντική υπεροχή των ηλικιών 31-40 ετών με ποσοστό 53,66%, 

ακολουθούμενο από το 34,15% των ερωτηθέντων που ήταν ηλικίας μεταξύ  41 - 50 

ετών, γεγονός το οποίο μας δείχνει, ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην 

έρευνά μας είναι ηλικιών 31-50 ετών, δηλαδή στις πλέον παραγωγικές ηλικίες ως 

προς το πεδίο της εργασιακής τους απασχόλησης. 
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Γράφημα 3: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση την οικογενειακή κατάσταση 

Αντίστοιχα, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι έγγαμοι, ένα ποσοστό 

το οποίο ανέρχεται στο 65,85%, ενώ αντίστοιχα ακολουθεί ένα 24,39% το οποίο είναι 

άγαμοι. 

 

Γράφημα 4: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση το βαθμό ιεραρχίας 

Αντίστοιχα, σχετικά με την κατανομή των ερωτηθέντων με βάση το βαθμό 

ιεραρχίας στην Ελληνική Αστυνομία, το 75,61% είναι χαμηλής βαθμίδας, όπως 

ειδικός φρουρός, συνοριοφύλακες, αστυφύλακας, αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμος, 

ενώ αντίθετα το 24,39% είναι αξιωματικοί. 
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Γράφημα 5: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τα έτη υπηρεσίας 

Αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα έχουν στην Ελληνική Αστυνομία περισσότερα από 20 έτη, ενώ αντίστοιχα 

ακολουθεί το 39,02% των ερωτηθέντων, το οποίο έχει στο σώμα της ελληνικής 

αστυνομίας μια προϋπηρεσία της τάξεως των 10 έως 20 ετών. 

Συνεπώς, είναι σαφές, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των συμμετεχόντων στην 

έρευνα είναι αστυνομικοί με περισσότερα από 10 έτη στην υπηρεσία, κάτι το οποίο 

δείχνει ότι έχουν σημαντική γνώση λόγω της εμπειρίας τους από τη διαμεσολάβηση, 

ως μοντέλο επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση των 

συγκρούσεων. 

Τέλος, με βάση το μορφωτικό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων της έρευνάς μας είναι απόφοιτοι λυκείου, ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει 

το 65,85%, ενώ αντίστοιχα ακολουθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με ένα ποσοστό της 

τάξεως του 29,27% του συνόλου του δείγματος της έρευνάς μας. 
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Γράφημα 6: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
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8.2 Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων 

 

 

Γράφημα 7: Κατά πόσον οι αποφάσεις που λαμβάνονται συνήθως μπορεί να είναι 

οι μη καλύτερες δυνατές, οπότε κυριαρχεί το αίσθημα της μη ικανοποίησης για την 

τελική επιλογή 

Αναφορικά με το κατά πόσον οι αποφάσεις που λαμβάνονται συνήθως μπορεί 

να είναι οι μη καλύτερες δυνατές, οπότε να κυριαρχεί το αίσθημα της μη 

ικανοποίησης για την τελική επιλογή, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, ότι το 

51,22% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ακολουθούμενο 

επίσης από ένα 19,51% των ερωτηθέντων, το οποίο διαφωνεί απόλυτα με τη 

συγκεκριμένη άποψη, γεγονός το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει το αίσθημα αυτό 

μεταξύ των ερωτηθέντων αστυνομικών του δείγματός μας. 



68 

 

 

Γράφημα 8: Κατά πόσον η λήψη αποφάσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την 

υφιστάμενη προβληματική κατάσταση και συνθήκες προς επίλυση 

Από την άλλη πλευρά, επίσης θετικό είναι το γεγονός, ότι η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί με την άποψη, ότι η λήψη αποφάσεων γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη προβληματική κατάσταση και συνθήκες προς 

επίλυση, καθώς με την πρόταση αυτή συμφώνησε το 60,98% των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, ενώ ακολούθησε και ένα 17,07% των οποίο δήλωσε ότι συμφωνεί 

απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση. 
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Γράφημα 9: Κατά πόσον για τη λήψη απόφασης, διερευνώνται όλες οι 

πληροφορίες, οι συνθήκες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τελικής 

επιλογής 

Αντίστοιχα, εξίσου θετικό είναι το γεγονός, ότι η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί με την άποψη, ότι για τη λήψη απόφασης, 

διερευνώνται όλες οι πληροφορίες, οι συνθήκες, τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της τελικής επιλογής, καθώς με την πρόταση αυτή συμφώνησε το 

65,85% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ ακολούθησε και ένα 24,39% των 

οποίο δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση, δείγμα της 

συντριπτικής συμφωνίας με τη συγκεκριμένη άποψη. 

 

Γράφημα 10: Κατά πόσον η διαίσθηση είναι η βασική προϋπόθεση για την τελική 

κατάληψη της τελικής απόφασης 

Αντίθετα, σχετικά μοιρασμένες φαίνεται να είναι οι απόψεις σχετικά με το κατά 

πόσον η διαίσθηση είναι η βασική προϋπόθεση για την τελική κατάληψη της τελικής 

απόφασης, καθώς με τη συγκεκριμένη άποψη διαφώνησε το 39,02%, ενώ 

ακολούθησε το 36,59% των ερωτηθέντων, το οποίο εξέφρασε μια πιο ουδέτερη θέση, 

μη συμφωνώντας ή διαφωνώντας με τη συγκεκριμένη θέση, ενώ στη συνέχεια και με 

μεγάλη διαφορά με τις δύο προηγούμενες απαντήσεις έπεται το 14,63% των 

ερωτηθέντων που συμφώνησε με την άποψη αυτή. 
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Γράφημα 11: Κατά πόσον κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ο ιθύνων 

της λήψης απόφασης ζητά πληροφορίες και απόψεις από συναδέλφους, αλλά και 

άλλα άτομα 

Παρόμοια είναι τα ευρήματα της επόμενης ερώτησης, όπου ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να μας απαντήσουν κατά πόσον κατά τη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων, ο ιθύνων της λήψης απόφασης ζητά πληροφορίες και απόψεις από 

συναδέλφους, αλλά και άλλα άτομα.  

Ειδικότερα, το 34,15% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη συγκεκριμένη 

άποψη, ενώ αντίστοιχα το 34,15% εξέφρασε μια ουδέτερη στάση για το ζήτημα αυτό, 

καθώς ούτε διαφώνησε αλλά ούτε και συμφώνησε με την άποψη αυτή, ενώ υπήρχε 

και το 17,07% των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη 

πρόταση. 
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Γράφημα 12: Κατά πόσον συνήθως αποφεύγεται η λήψη αποφάσεων, καθώς 

οποιαδήποτε νέα κατάσταση μπορεί να φέρει αρνητικές επιδράσεις και συνέπειες 

Αναφορικά με το κατά πόσον συνήθως αποφεύγεται η λήψη αποφάσεων, καθώς 

οποιαδήποτε νέα κατάσταση μπορεί να φέρει αρνητικές επιδράσεις και συνέπειες, 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, ότι το 53,66% των ερωτηθέντων διαφωνεί 

με τη συγκεκριμένη άποψη, ακολουθούμενο επίσης από ένα 31,71% των 

ερωτηθέντων, το οποίο διαφωνεί απόλυτα με τη συγκεκριμένη άποψη, γεγονός το 

οποίο δείχνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν εφαρμόζεται ένα στυλ αποφυγής λήψης 

αποφάσεων. 

 

Γράφημα 13: Κατά πόσον κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνήθως, εάν είναι 

αναγκαία η λήψη αυτής, λαμβάνεται η τελική απόφαση αυθόρμητα, άμεσα, χωρίς 

χρονοτριβές και περαιτέρω επεξεργασία της τελικής επιλογής 

Αναφορικά δε με το κατά πόσον κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνήθως, εάν 

είναι αναγκαία η λήψη αυτής, λαμβάνεται η τελική απόφαση αυθόρμητα, άμεσα, 
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χωρίς χρονοτριβές και περαιτέρω επεξεργασία της τελικής επιλογής, το 39,02% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαφωνεί με την άποψη αυτή, ακολουθούμενο από ένα 

31,02% των ερωτηθέντων το οποίο ούτε διαφωνεί αλλά ούτε και συμφωνεί με τη 

συγκεκριμένη θέση, ενώ υπάρχει και ένα 17,07% των ερωτηθέντων, το οποίο 

διαφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή. 

 

8.3. Η ύπαρξη συγκρούσεων 

Γράφημα 14: Κατά πόσον συνήθως υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των 

εργαζομένων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων 

 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι σύμφωνα με τη πλειονότητα των 

απαντήσεων, το 21,95% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα ότι 

υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων που λαμβάνουν μέρος στη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων, ακολουθούμενο από ένα ποσοστό 39,02% το 

οποίο συμφωνεί. Προκύπτει δηλαδή ένα ποσοστό περίπου 61% των ερωτηθέντων, το 

οποίο δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο το οποίο μας δίνει 

τη δυνατότητα να εξάγουμε ένα συμπέρασμα ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ των εργαζομένων που λαμβάνουν μέρος στη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων. 

 



73 

 

8.4. Τα είδη των συγκρούσεων 

 

 

 

Γράφημα 15: Κατά πόσον οι συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων είναι συνήθως διαπροσωπικές 

Παρόμοια, είναι τα ευρήματα της επόμενης ερώτησης, όπου κατά πόσον οι 

συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων είναι συνήθως 

διαπροσωπικές, όπου το 34,15% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαφωνεί με την 

άποψη αυτή, ενώ αντίστοιχα το 34,15% ούτε διαφωνεί και ούτε συμφωνεί με τη 

συγκεκριμένη πρόταση, ενώ από την άλλη πλευρά το 21,95% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση. 
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Γράφημα 16: Κατά πόσον συμβαίνει πολλές φορές, κατά τη λήψη αποφάσεων, να 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας, σε μία ενδοπροσωπική σύγκρουση 

Σχετικά με το κατά πόσον κατά τη λήψη αποφάσεων, να έρχονται αντιμέτωποι 

με τους εαυτούς τους, σε μία ενδοπροσωπική σύγκρουση, εξίσου μοιρασμένες είναι 

οι απαντήσεις, καθώς το 36,59% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη συγκεκριμένη 

πρόταση, ακολουθούμενο από ένα 26,83% των ερωτηθέντων το οποίο δήλωσε ότι 

ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ το 24,39% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση. 

 

Γράφημα 17: Κατά πόσον συμβαίνει συχνά να προκύπτουν διενέξεις μεταξύ των 

ομάδων διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού μας 

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι σύμφωνα με τη 

πλειονότητα των απαντήσεων, το 46,34% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με 

τη συγκεκριμένη, ακολουθούμενο από ένα μόλις 26,83% των ερωτηθέντων, το οποίο 

δήλωσε ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο το οποίο μας δίνει τη 

δυνατότητα να εξάγουμε ένα συμπέρασμα ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ των ομάδων διαφορετικών τμημάτων στην 

Eλληνική Aστυνομία. 

 

8.5. Οι αιτίες των συγκρούσεων 

 

Ομοφωνία υπάρχει από την μεγαλύτερη πλειονότητα του δείγματος μας σχετικά 

με το κατά πόσον μια αιτία συγκρούσεων στην Ελληνική Αστυνομία είναι οι 



75 

 

διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις των εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων, 

καθώς ένα ποσοστό της τάξεως του 75,61% δήλωσε ότι συμφωνεί με τη 

συγκεκριμένη άποψη, ενώ μαζί με το σχεδόν 5% που συμφωνεί απόλυτα, η συνολική 

συμφωνία με την άποψη αυτή είναι άνω του 80%.

 

Γράφημα 18: Κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι οι διαφορετικές απόψεις και 

πεποιθήσεις του καθενός εμπλεκομένου στη λήψη των αποφάσεων 
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Γράφημα 19: Κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η φιλοδοξία κάθε εργαζόμενου για μέγιστη 

ανάδειξη επαγγελματικά 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι και η φιλοδοξία των εργαζομένων για 

μέγιστη ανάδειξη επαγγελματικά αποτελεί έναν ακόμα λόγο για τον οποίο 

δημιουργούνται συγκρούσεις στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς το 36,59% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ 

έπεται ένα 34,15% των συμμετεχόντων που είναι αβέβαιο για τη συμφωνία ή μη με 

τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ στη συνέχεια έρχεται ένα 12% του δείγματος, το 

οποίο διαφωνεί με τη συγκεκριμένη θέση. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 20: Κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι οι πιέσεις της Διοίκησης μπορεί να είναι 

περιοριστικές ή επιβλητικές και αυτός είναι βασικός λόγος που προκύπτουν 

εντάσεις και αντιδράσεις 

Επίσης, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσον 

οι πιέσεις της Διοίκησης μπορούν να αποτελέσουν ένα λόγο για την ύπαρξη εντάσεων 

και συγκρούσεων στο χώρο εργασίας του δείγματός μας, καθώς το 41,46% των 
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ερωτηθέντων είναι αβέβαιο σχετικά με το κατά πόσον υπάρχει αυτή η αιτία, ενώ 

αντίστοιχα το ποσοστό του δείγματος που δήλωσε, ότι συμφωνεί και ότι διαφωνεί με 

τη συγκεκριμένη θέση είναι ίδιο και ανέρχεται στο 24,39% και 24,39% του δείγματος 

μας αντίστοιχα. 

 

 

Γράφημα 21: Κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι οι διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες 

κάθε εμπλεκομένου σε αυτή τη διαδικασία 

Αναφορικά με το πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων οι διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες κάθε 

εμπλεκομένου σε αυτή τη διαδικασία, το 46,34% των συμμετεχόντων συμφωνεί με τη 

συγκεκριμένη άποψη, ενώ ακολουθεί το 26,83% των συμμετεχόντων το οποίο 

δήλωσε ότι ούτε διαφωνεί αλλά ούτε και συμφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ 

στη συνέχεια έπεται το 24,39% των συμμετεχόντων το οποίο δήλωσε ότι διαφωνεί με 

τη συγκεκριμένη άποψη. 

Όσον αφορά αυτό, κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις 

κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι απόρροια της διαφορετικής αντίληψης 

της κατάστασης, των γεγονότων και των συνθηκών από κάθε εμπλεκόμενο στη 
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διαδικασία αυτή, ποσοστό της τάξεως του 53,66% συμφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ 

το ποσοστό αυτό σε συνδυασμό με το 14,63% που συμφωνεί απόλυτα ανεβάζουν τη 

συνολική συμφωνία με την αιτία αυτό σε ποσοστό άνω του 65% του δείγματός μας. 

 

Γράφημα 22: Κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι απόρροια της διαφορετικής αντίληψης της 

κατάστασης, των γεγονότων και των συνθηκών από κάθε εμπλεκόμενο στη 

διαδικασία αυτή 
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Γράφημα 23: Κατά πόσον αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι το γεγονός, ότι η επικοινωνία δεν ακολουθεί 

τους κανόνες ευγένειας και επισημότητας 

Η μη τήρηση των κανόνων ευγένειας και επισημότητας κατά την επικοινωνία 

δεν φαίνεται να αποτελεί μια κύρια αιτία σύγκρουσης στην Ελληνική Αστυνομία, 

καθώς με την αιτία αυτή διαφώνησε το 31,71% του δείγματός μας, ενώ εκτός του 

ποσοστού αυτού υπήρχε και η άποψη του 19,51% του δείγματος, το οποίο διαφώνησε 

στο μέγιστο βαθμό με το κατά πόσον τα στοιχεία αυτά αποτελούν μια πραγματική 

αιτία σύγκρουσης στην ελληνική αστυνομία. 

 

Γράφημα 24: Κατά πόσον είναι ευθύνη βασική της Διοίκησης η έξαρση, η αύξηση 

και γενικά οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων που προκύπτουν, λόγω κακής 

τακτικής, πολιτικής και διαχείρισης της ομάδας του τμήματος 

Αναφορικά με το πόσον είναι ευθύνη βασική της Διοίκησης η έξαρση, η 

αύξηση και γενικά οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων που προκύπτουν, λόγω 

κακής τακτικής, πολιτικής και διαχείρισης της ομάδας του τμήματος, το 36,59% των 

συμμετεχόντων συμφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ ακολουθεί το 26,83% των 

συμμετεχόντων το οποίο δήλωσε ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ στη 

συνέχεια έπεται το 19,51% των συμμετεχόντων το οποίο δήλωσε ότι ούτε διαφωνεί 

αλλά ούτε και συμφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη. 
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8.6. Η προσωπικότητα των εμπλεκομένων στη σύγκρουση 

 

 

Γράφημα 25: Κατά πόσον ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών της 

ομάδας, δίνοντας προτεραιότητα και υπενθυμίζοντας τα αμοιβαία οφέλη της 

υγιούς συνεργασίας, σε αντίθεση με τα εγωιστικά οφέλη 

Όσον αφορά το κατά πόσον  υπάρχει ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της ομάδας, από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει 

σύμφωνα με την πλειοψηφία του δείγματός μας, καθώς το 43,90% των 

συμμετεχόντων συμφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ έπεται και το 29,27% το οποίο 

συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή, συνεπώς δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ότι 

ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας στην Ελληνική 

Αστυνομία. 

Αναφορικά δε με το κατά πόσον λόγω του ότι δεν υπάρχει συναίνεση, 

ομοφωνία και συνεννόηση μεταξύ των μελών της ομάδας, ο ηγέτης καταλήγει να 

επιβάλλει τη δική του άποψη τελικά, που όμως  να συμφωνεί με τους διοικητικούς 

και οργανωσιακούς στόχους του σώματος, με τη συγκεκριμένη άποψη συμφωνεί το 

39,02% του δείγματός μας, ενώ έπεται το 31,71% το οποίο διαφωνεί με τη 
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συγκεκριμένη άποψη, ενώ υπάρχει και ένα 19,51% του δείγματός μας, το οποίο ούτε 

διαφωνεί αλλά και ούτε συμφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη. 

 

Γράφημα 26: Κατά πόσον λόγω του  ότι δεν υπάρχει συναίνεση, ομοφωνία και 

συνεννόηση μεταξύ των μελών της ομάδας, ο ηγέτης καταλήγει να επιβάλλει τη 

δική του άποψη τελικά, που όμως  να συμφωνεί με τους διοικητικούς και 

οργανωσιακούς στόχους του σώματος 
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Γράφημα 27: Κατά πόσον όταν συμβαίνουν συγκρούσεις, συνήθως υιοθετείται η 

τακτική της αποφυγής των συγκρούσεων, προσποιούμενος ο ηγέτης ότι δεν 

υπάρχουν/ αγνόηση 

Αντίθετα, η πλειονότητα του δείγματός μας διαφωνεί με το γεγονός, ότι όταν 

συμβαίνουν συγκρούσεις, συνήθως υιοθετείται η τακτική της αποφυγής των 

συγκρούσεων, προσποιούμενος ο ηγέτης ότι δεν υπάρχουν/ αγνόηση, καθώς ποσοστό 

άνω του 58% συνολικά διαφωνεί με την άποψη αυτό, στοιχείο το οποίο είναι 

ιδιαίτερα θετικό, καθώς δείχνει τη μη υιοθέτηση ενός στυλ αποφυγής συγκρούσεων 

από τη πλευρά του ηγέτη στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. 

 

Γράφημα 28: Κατά πόσον συνήθως ο ηγέτης λαμβάνει το μέρος μίας μόνο μερίδας 

μελών της ομάδας, αναγκαστικά 

Αντίστοιχα, η πλειονότητα του δείγματός μας διαφωνεί με το γεγονός, ότι όταν 

συμβαίνουν συγκρούσεις,  ο ηγέτης λαμβάνει το μέρος μίας μόνο μερίδας μελών της 

ομάδας, αναγκαστικά (κατανεμημένη προσέγγιση), καθώς ποσοστό άνω του 58% 

συνολικά διαφωνεί με την άποψη αυτή, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει τη μη 

υιοθέτηση της κατανεμημένης προσέγγισης από τη πλευρά του ηγέτη στο σώμα της 

ελληνικής αστυνομίας. 

 

8.7. Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων 

 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των συγκρούσεων, ζητήθηκε αρχικά από τους 

ερωτηθέντες να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με το κατά πόσον μετά 

από μία σύγκρουση, προκύπτει δημιουργικότητα, με τις απαντήσεις να είναι σχετικά 
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μοιρασμένες, καθώς το 36,59% των ερωτηθέντων ούτε συμφωνεί αλλά ούτε και 

διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ έπεται το 26,83% το οποίο συμφωνεί με 

την άποψη αυτή, ενώ έπονται με 17,07% και 17,07% αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες οι 

οποίοι διαφώνησαν και διαφώνησαν απόλυτα με τη συγκεκριμένη άποψη. 

 

Γράφημα 29: Κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει δημιουργικότητα 
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Γράφημα 30: Κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει υγιής ανταγωνισμός 

 

 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των συγκρούσεων, ζητήθηκε εν συνεχεία από τους 

ερωτηθέντες να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με το κατά πόσον μετά 

από μία σύγκρουση, προκύπτει υγιής ανταγωνισμός, με τις απαντήσεις να είναι 

σχετικά μοιρασμένες, καθώς το 36,59% των ερωτηθέντων ούτε συμφωνεί αλλά ούτε 

και διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ έπεται το 26,83% το οποίο συμφωνεί 

με την άποψη αυτή, και αντίστοιχα ένα επίσης 26,83% το οποίο διαφωνεί με τη 

συγκεκριμένη άποψη. 

 

Γράφημα 31: Κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει αναδιαμόρφωση 

της σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και προσωπική ωρίμανση 

Όσον αφορά το κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση, υπάρχει αναδιαμόρφωση 

της σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και προσωπική ωρίμανση, το 53,66% του 

δείγματός μας συμφωνεί με την άποψη αυτή, γεγονός που δείχνει ότι σε μεγάλο 

βαθμό μετά τη σύγκρουση προκύπτει αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ των 

εργαζομένων και προσωπική ωρίμανση τους. 



85 

 

 

Γράφημα 32: Κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση, παράγεται καλή ποιότητα 

ιδεών, αποκαλύπτονται τα προβλήματα και λύνονται, προωθείται η 

δημιουργικότητα και ενδυναμώνεται η εσωτερική ενότητα 

Όσον αφορά το κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση παράγεται καλή ποιότητα 

ιδεών, αποκαλύπτονται τα προβλήματα και λύνονται, προωθείται η δημιουργικότητα 

και ενδυναμώνεται η εσωτερική ενότητα, το 39,02% του δείγματός μας συμφωνεί με 

την άποψη αυτή, ακολουθούμενο από το 24,39% του δείγματός μας, το οποίο ούτε 

συμφωνεί αλλά ούτε διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ στη συνέχεια υπάρχει 

και ένα 19,51% του δείγματος το οποίο διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με την άποψη ότι μετά τις συγκρούσεις, 

ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι και καταλήγουν σε καλύτερες λύσεις για τα νέα 

προβλήματα, ενώ παράλληλα, επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία του οργανισμού, το 

43,90% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη αυτή, το οποίο μαζί με 

το 12,20% του δείγματος το οποίο συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή, έχε σαν 

συνέπεια η συνολική συμφωνία με την άποψη αυτή να είναι άνω του 55%, ενώ 

αντίθετα υπάρχει και το 26,83% του δείγματος το οποίο διαφωνεί με την άποψη αυτή, 

εκφράζοντας αντίθετη άποψη στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
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Γράφημα 33: Κατά πόσον με αφορμή τις συγκρούσεις, ανακαλύπτονται νέες 

μέθοδοι και καταλήγουν σε καλύτερες λύσεις για τα νέα προβλήματα. Παράλληλα, 

επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία του οργανισμού 

 

8.8. τεχνικές επίλυσης των συγκρούσεων 
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Γράφημα 34: Κατά πόσον η τεχνική της πάταξης της σύγκρουσης, στην οποία 

χρησιμοποιούνται αμυντικά και προσβλητικά μέσα για τη διακοπή της σύγκρουσης 

 

Όσον αφορά την τεχνική της πάταξης της σύγκρουσης, στην οποία 

χρησιμοποιούνται αμυντικά και προσβλητικά μέσα για τη διακοπή της σύγκρουσης, 

ιδιαίτερα θετικό είναι το στοιχείο ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη 

συγκεκριμένη άποψη, καθώς το 46,34% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη 

συγκεκριμένη πρόταση, το οποίο συνδυαστικά με το 31,71% το οποίο συμφωνεί 

απόλυτα με την άποψη αυτή μας δείχνει ότι ένα ποσοστό άνω του 70% του δείγματος 

θεωρεί δεν εφαρμόζεται για τη διαχείριση των συγκρούσεων στην Ελληνική 

Αστυνομία η εν λόγω τακτική. 

 

Γράφημα 35: Κατά πόσον γίνεται διαμεσολάβηση μεταξύ των αντιμαχόμενων 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, το 53,66% του δείγματος δήλωσε 

ότι συμφωνεί με την άποψη ότι μετά τη σύγκρουση γίνεται διαμεσολάβηση μεταξύ 

των αντιμαχόμενων, όπου παρεμβαίνει ένας ουδέτερος τρίτος, του οποίου ο ρόλος και 

η στάση είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης, 

προκειμένου δηλαδή να βρεθεί μία αμοιβαία και κοινά αποδεκτή λύση από τα ίδια τα 

αντιμαχόμενα μέρη 

Αναφορικά με το κατά πόσον γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια του 

προβλήματος που οδήγησαν στη σύγκρουση, το 60,98% του δείγματος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ μαζί με το 26,83% του δείγματος που συμφωνεί 
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απόλυτα με την άποψη αυτή, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι άνω του 85% του 

δείγματος θεωρεί ότι γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια του προβλήματος. 

  

Γράφημα 36: Κατά πόσον γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια του 

προβλήματος που οδήγησαν στη σύγκρουση 
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Γράφημα 37: Κατά πόσον οι συγκρούσεις δεν θεωρούνται πρόβλημα. Απλά, σε 

αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια κατανόησης των απόψεων που 

ακούγονται. Προτείνεται συνήθως από τρίτο άτομο η λύση. 

Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με το κατά πόσον οι συγκρούσεις δεν είναι 

πρόβλημα, αλλά όταν συμβαίνουν συντελούνται προσπάθειες για την κατανόηση των 

απόψεων και προτείνεται από τρίτο άτομο η λύση, το 46,34% του δείγματος 

συμφώνησε με την άποψη αυτή, ενώ ακολούθησε ένα 39,02% του δείγματος το οποίο 

ούτε διαφωνεί αλλά και ούτε συμφωνεί με την άποψη αυτή. 

 

Γράφημα 38: Κατά πόσον τρίτο άτομο, που έχει τον ιεραρχικό ρόλο του 

προϊσταμένου, επόπτη ή διοικητικού στελέχους είναι αυτό που μεριμνά για την 

ενθάρρυνση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών 

Αναφορικά με το κατά πόσον τρίτο άτομο, που έχει τον ιεραρχικό ρόλο του 

προϊσταμένου, επόπτη ή διοικητικού στελέχους είναι αυτό που μεριμνά για την 

ενθάρρυνση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, το 

51,22% του δείγματος συμφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ σε συνδυασμό με το 

14,63% το οποίο συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή, έχουν σαν συνέπεια 

ποσοστό άνω του 65% του δείγματος συμφωνεί με την άποψη αυτή. 
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8.9. Ανάλυση συσχετίσεων 

 

Όσον αφορά το κομμάτι των συσχετίσεων θα γίνει μια προσπάθεια συσχέτισης 

ορισμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών με βάση το κατά πόσον υπάρχουν 

συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία. Η μεθοδολογία 

που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση αυτή είναι μέσω των πινάκων διασταύρωσης 

(crosstabs). 

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως φαίνεται από το παρακάτω πίνακα, φαίνεται 

να υπάρχει άμεση συσχέτιση του φύλου των ερωτώμενων με την ύπαρξη των 

συγκρούσεων, καθώς ο δείκτης Pearson x2 (Pearson  chi square) εμφανίζει τιμή 

μικρότερη του 0,05, γεγονός το οποίο δείχνει ότι δεν ισχύει η πρωτη μηδενική 

υπόθεση η οποία προβλέπει τη μη ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών 

μεταβλητών. 

Συνεπώς, υπάρχει συσχέτιση, η οποία όπως αναλύεται από τους πίνακες 

διασταύρωσης δείχνει, ότι οι γυναίκες φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο  με την 

πραγματοποίηση συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία 

σε αντίθεση, με τους άνδρες, οι οποίοι είτε διαφωνούν είτε απάντησαν ούτε 

διαφωνούν , ούτε συμφωνούν. 
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Πίνακας 1: Συσχέτιση Φύλου με ύπαρξη συγκρούσεων στο χώρο εργασίας. 

 

Όσον αφορά δε το κατά πόσον η ηλικία συνδέεται με την ύπαρξη συγκρούσεων 

στην   Ελληνική Αστυνομία, οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη μη ύπαρξη συσχέτισης 

της ηλικίας με την ύπαρξη συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, καθώς ο δείκτης 

Pearson x2 (Pearson  chi square) εμφανίζει τιμή 0,734 δηλαδή μεγαλύτερη του 0,05, 

γεγονός το οποίο δείχνει ισχύει η δεύτερη μηδενική υπόθεση η οποία προβλέπει τη μη 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών 

 

Πίνακας 2: Συσχέτιση Ηλικίας με ύπαρξη συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 

Παρόμοια αναφορικά με το κατά πόσον η οικογενειακή κατάσταση συνδέεται 

με την ύπαρξη συγκρούσεων στην Ελληνική Αστυνομία, οι παρακάτω πίνακες 

δείχνουν τη μη ύπαρξη συσχέτισης της ηλικίας με την ύπαρξη συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας, καθώς ο δείκτης Pearson x2 (Pearson  chi square) εμφανίζει τιμή 

0,799, δηλαδή μεγαλύτερη του 0,05, γεγονός το οποίο δείχνει ισχύει η τρίτη μηδενική 

υπόθεση η οποία προβλέπει τη μη ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών 

μεταβλητών. 
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Πίνακας 3: Συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης με την ύπαρξη συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας 

Επίσης και τα έτη υπηρεσίας στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας δεν φαίνεται 

να συνδέονται με την ύπαρξη συγκρούσεων εντός αυτής, καθώς ο δείκτης Pearson x2 

(Pearson  chi square) εμφανίζει τιμή 0,587, δηλαδή μεγαλύτερη του 0,05, γεγονός το 

οποίο δείχνει ισχύει η τέταρτη μηδενική υπόθεση η οποία προβλέπει τη μη ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση ετών προϋπηρεσίας με την ύπαρξη συγκρούσεων στο χώρο 

εργασίας 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αναφορικά με το δείγμα, υπήρξε μία ισάριθμη κατανομή του δείγματος ως προς 

το φύλο. Όσον αφορά την ηλικία, η πλειοψηφία των εργαζομένων της Ελληνικής 

Αστυνομίας είναι ηλικίας 31-50 ετών, δηλαδή σε παραγωγική ηλικία. Επίσης, η 

πλειοψηφία αυτού ήταν χαμηλής ιεραρχικής εργασιακά τάξης, γεγονός που δεν 

μπορεί να αφήσει περιθώρια συγκριτικής μελέτης των απαντήσεών τους. Η 

πλειοψηφία αυτών έχει επαρκή έτη προϋπηρεσίας, συνεπώς οι απαντήσεις τους ήταν 

έγκυρες, καθώς έχουν αρκετή εμπειρία καταστάσεων και συνθηκών εργασίας, οπότε 

μπορούσαν λογικά να δώσουν επαρκείς πληροφορίες για το ζήτημα των 

συγκρούσεων στο τμήμα τους. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι το μορφωτικό 

επίπεδο της πλειοψηφίας είναι χαμηλό, δηλαδή αποφοίτοι Λυκείου, στοιχείο που 

προδηλώνει ότι ενδεχομένως να υπάρχει σημαντική αφορμή για συγκρούσεις μεταξύ 

τους, λόγω της άγνοιας σε μορφωτικό, πνευματικό και γνωστικό επίπεδο περί των 

συγκρούσεων, περί της αξίας της επικοινωνίας και των τρόπων επίλυσης αυτών χωρίς 

να διασπάται το κλίμα εργασίας του χώρου. Αυτό ερμηνεύεται, καθώς για τη λήψη 

αποφάσεων, απαιτούνται γενικά γνώσεις, ρητές ή σιωπηρές (Brockmann & Anthony, 

2016). 

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, για τα βασικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων στο τμήμα, είναι ότι υπάρχει 

ικανοποίηση από τις τελικές αποφάσεις, οπότε δεν εφαρμόζεται το στυλ λήψης 

απόφασης της βελτιστοποιημένης και μη ικανοποιημένης λήψης απόφασης (Sparks, 

2007). Στη λήψη αποφάσεων λαμβάνεται υπόψη η προβληματική κατάσταση και οι 

συνθήκες, η τελική απόφαση εξετάζεται ως προς τα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματά της, δεν λαμβάνεται υπόψη η διαίσθηση για τη τελική απόφαση, με 

τον ιθύνων της τελικής απόφασης να μην ζητά πληροφορίες και απόψεις από 

συναδέλφους, αλλά και άλλα άτομα, γεγονός που δεν συστήνεται βιβλιογραφικά 

(Davidson & Bar-Yam, 2006), δεν αποφεύγεται η λήψη των αποφάσεων και δεν είναι 

μία αυθόρμητη και χρονοβόρα διαδικασία, όπως ορθά επιβεβαιώνεται και θεωρητικά 

(Brown, 2007. Triantaphyllou, 2000. Mann et al., 1988). 

Συνεπώς, υιοθετείται το λογικό και από θέση στυλ λήψης απόφασης, που 

θεωρούνται αποτελεσματικά στυλ λήψης απόφασης (Thunholm, 2004. Ulea, 2002.  
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Scott & Bruce, 1995), αλλά από την άλλη η ατομική διαδικασία λήψης απόφασης από 

τον ηγέτη και μόνο, γεγονός που δεν συστήνεται ως αποτελεσματική τακτική του 

τρίτου προσώπου (Franklin, 1975). 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για το εάν υπάρχουν 

συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, αναφέρθηκε ότι 

υπάρχουν διενέξεις μεταξύ υπαλλήλων. 

Τα συνηθέστερα είδη συγκρούσεων στο τμήμα (3ο ερευνητικό ερώτημα) είναι 

η διαφορετικότητα πεποιθήσεων και απόψεων μεταξύ των εργαζομένων, αναφέρθηκε 

ότι υπάρχουν διενέξεις μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικού τμήματος του οργανισμού, 

επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία (Evans, 2013) 

Κατά το 4ο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις αιτίες των συγκρούσεων, 

επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά η επαγγελματική ανάδειξη κάθε εργαζομένου (De 

Bono, 1985), οι διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες (De Bono, 1985), η 

διαφορετική αντίληψη της κατάστασης/ των συνθηκών και των γεγονότων (De Bono, 

1985), με την ευθύνη να την έχει η διοίκηση ως προς τις συνέπειες των συγκρούσεων. 

Όντως και βιβλιογραφικά, θεωρείται πως ευθύνη βασική της διοίκησης είναι η 

έξαρση, η αύξηση και γενικά οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων που 

προκύπτουν, λόγω κακής τακτικής, πολιτικής και διαχείρισης της ομάδας του 

τμήματος (Amason & Mooney, 1999). 

Ως προς την προσωπικότητα του διαμεσολαβητή σε συγκρούσεις (5ο 

ερευνητικό ερώτημα), φαίνεται ότι γενικά ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων, με τον ηγέτη να είναι αυτός που τελικά λαμβάνει αποφάσεις όταν 

παρατηρεί ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων οπότε ασπάζεται 

τους οργανωσιακούς κανόνες και επιβάλλεται σε αυτούς, με τον ηγέτη να μην αγνοεί 

την ύπαρξη των συγκρούσεων και να είναι αντικειμενικός στη προσέγγιση των 

εμπλεκομένων. Συνεπώς, υιοθετείται το συνεργατικό στυλ διαχείρισης της 

σύγκρουσης, με τον διαμεσολαβητή να είναι αντικειμενικός και να προσπαθεί να 

εξαντλεί κάθε ηθικό και αποτελεσματικό μεθοδολογικά μέσο για τη λήξη της 

σύγκρουσης, ως και οφείλει (Bakker, 2012). 

Σχετικά με το 6ο ερευνητικό ερώτημα για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης; η 

πλειοψηφία δήλωσε ότι προκύπτει αναδιαμόρφωση των σχέσεων των εμπλεκομένων 

μετά την διαμεσολάβηση, υπάρχει καλή ποιότητα ιδεών, επιλύονται τα προβλήματα, 
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προωθείται η δημιουργικότητα, ενδυναμώνεται η εσωτερική ενότητα των 

εργαζομένων του τμήματος και επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία του οργανισμού, 

επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία (Bakker, 2012). 

Τέλος, οι βασικές τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων στο αστυνομικό 

τμήμα (7ο ερευνητικό ερώτημα), είναι η διαμεσολάβηση, γίνεται προσπάθεια 

εντοπισμού των αιτιών της σύγκρουσης, γίνεται προσπάθεια κατανόησης των 

απόψεων και προτείνεται από τρίτο άτομο η λύση και τέλος το τρίτο πρόσωπο 

ενθαρρύνει την εποικοδομητική επικοινωνία ανάμεσα στους αντιμαχόμενους. 

Εδώ παρεμβαίνει τρίτος, του οποίου ο ρόλος και η στάση είναι καθοριστική για 

την αποτελεσματικότητα της διαπραγμάτευσης  (De Bono, 1985). Η λύση προτείνεται 

από το τρίτο πρόσωπο, οπότε εφαρμόζεται το στυλ επίλυσης συγκρούσεων του 

«σχεδιασμού», ο οποίος τρίτος έχει το ιεραρχικό ρόλο του προϊσταμένου, επόπτη ή 

διοικητικού στελέχους και είναι αυτός που μεριμνά για την ενθάρρυνση 

εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων (Nelson, 2012). 

Γενικά, είναι καθοριστικός ο ρόλος του τρίτου, του διαμεσολαβητή στην 

πάταξη της σύγκρουσης, ώστε να επανέλθει η ισορροπία, η λειτουργία και ευρυθμία 

στον οργανισμό και τον επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, ο διαμεσολαβητής οφείλει να 

υπόκειται σε ορισμένες στάσεις και θεωρητικούς κανονισμούς, που θα διασφαλίζουν 

τη βέλτιστη διαχείριση, άρα και την αποτελεσματικότερη λύση στο ζήτημα της 

σύγκρουσης. Στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από τις απόψεις των εργαζομένων 

του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται ότι η διοίκηση ναι μεν έχει βασικό 

μερίδιο ευθύνης για τη πρόκληση των συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων, πέραν 

της διαφορετικότητας των εργαζομένων σε επίπεδο αντίληψης, συναισθηματικής 

πίεσης και πεποίθησης, ωστόσο όμως δεν μπορεί να μην τονιστεί και το γεγονός ότι ο 

διαμεσολαβητής είναι αυτός που υπενθυμίζει την ύπαρξη και τον εξουσιαστικό και 

επιβλητικό του ρόλο, καθώς εσφαλμένα δεν αφήνει περιθώρια εύρεσης λύσης από 

τους ίδιους τους εμπλεκομένους, αλλά είναι αυτός που θα βρει λύση και θα τους την 

επιβάλλει. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση και ενημέρωση των 

«διαμεσολαβητών» που έχουν την ευθύνη ανάλογων καταστάσεων και της 

διαχείρισής τους, για μία αποτελεσματικότερη διαχείριση συγκρούσεων, που όπως 

φαίνεται λαμβάνουν χώρα συχνά στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρακαλώ, όπως σημειώσετε με ένα Χ στο κενό, στη σωστή επιλογή, για τις ακόλουθες 

ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου 

 

1. Φύλο:         Άνδρας=  

                   Γυναίκα=  

 

2. Ηλικία:  20-30=  

               31-40=  

               41-50 =  

               51-60 =  

 

 3.   Οικογενειακή κατάσταση:  έγγαμος/η =  

                                               άγαμος/η=  

                                               διαζευγμένος/η =  

                                               χήρος/α=  

 

4. Βαθμός ιεραρχίας στο Αστυνομικό Σώμα:  

                 Ειδικός φρουρός, Συνοριοφύλακας, Αστυφύλακας,Υπαρχ/κας, Αρχ/κας, Ανθ/μος  =              

                 Αξιωματικός =  

 

5. Έτη υπηρεσίας στο Αστυνομικό Σώμα:   0-10  =  

                        10-20  =                    

                         >20=  

 

6.  Μορφωτικό επίπεδο:   απόφοιτος Λυκείου  =  

                                       κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ =  

                                       κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος  =  

 



106 

 

 

 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οδηγίες: Ακολουθούν ερωτήσεις, ανά θεματική ενότητα. Παρακαλώ, ανάλογα με το ποιο θεωρείτε ότι 

υφίσταται, βάσει της προσωπικής σας εμπειρίας και γνώμης, όπως να σημειώσετε με ένα Χ στο κενό, 

στη σωστή επιλογή, σχετικά με το πόσο συμφωνείτε ή όχι. 

1= διαφωνώ απόλυτα 

2= διαφωνώ 

3= ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

4= συμφωνώ 

5= συμφωνώ απόλυτα 

Α. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 

Α1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων στο τμήμα σας; 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται συνήθως μπορεί να είναι οι μη καλύτερες 

δυνατές, οπότε κυριαρχεί το αίσθημα της μη ικανοποίησης για την τελική 

επιλογή [στυλ λήψης απόφασης= βελτιστοποιημένη και μη ικανοποιημένη] 

     

8. Η λήψη αποφάσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

προβληματική κατάσταση και συνθήκες προς επίλυση [στυλ λήψης 

απόφασης από θέση] 

     

9. Για τη λήψη απόφασης, διερευνώνται όλες οι πληροφορίες, οι συνθήκες, 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τελικής επιλογής [λογικό στυλ 

λήψης απόφασης] 

     

10. Η διαίσθηση είναι η βασική προϋπόθεση για την τελική κατάληψη της 

τελικής απόφασης [διαισθητικό στυλ λήψης απόφασης] 

     

11. Κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ο ιθύνων της λήψης απόφασης 

ζητά πληροφορίες και απόψεις από συναδέλφους, αλλά και άλλα άτομα 

[εξαρτημένο στυλ λήψης απόφασης] 

     

12. Συνήθως αποφεύγεται η λήψη αποφάσεων, καθώς οποιαδήποτε νέα 

κατάσταση μπορεί να φέρει αρνητικές επιδράσεις και συνέπειες 

[αποφεύγον στυλ λήψης] 

     

13. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνήθως, εάν είναι αναγκαία η λήψη 

αυτής, λαμβάνεται η τελική απόφαση αυθόρμητα, άμεσα, χωρίς 

χρονοτριβές και περαιτέρω επεξεργασία της τελικής επιλογής [αυθόρμητο 

στυλ λήψης απόφασης] 
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Β. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Β1. Υπάρχουν συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων; 

14. Συνήθως υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων που λαμβάνουν 

μέρος στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων  

     

Β2. Ποια είναι τα συνηθέστερα είδη συγκρούσεων που βιώνετε ή βιώσατε στο παρελθόν; 

(ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ) 

15. Οι συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων είναι συνήθως 

διαπροσωπικές 

     

16. Συμβαίνει πολλές φορές, κατά τη λήψη αποφάσεων, να ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας, σε μία ενδοπροσωπική σύγκρουση 

     

17. Συμβαίνει συχνά να προκύπτουν διενέξεις μεταξύ των ομάδων 

διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού μας 

     

Β3. Αυτό που μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

μπορεί να είναι… 

 (ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ) 

18. Οι διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις του καθενός εμπλεκομένου στη 

λήψη των αποφάσεων 

     

19. Η φιλοδοξία κάθε εργαζόμενου για μέγιστη ανάδειξη επαγγελματικά      

20. Οι πιέσεις της Διοίκησης μπορεί να είναι περιοριστικές ή επιβλητικές και 

αυτός είναι βασικός λόγος που προκύπτουν εντάσεις και αντιδράσεις 

     

21. Απόρροια των διαφορετικών συναισθηματικών αναγκών κάθε 

εμπλεκομένου σε αυτή τη διαδικασία 

     

22. Απόρροια της διαφορετικής αντίληψης της κατάστασης, των γεγονότων 

και των συνθηκών από κάθε εμπλεκόμενο στη διαδικασία αυτή 

     

23. Η επικοινωνία δεν ακολουθεί τους κανόνες ευγένειας και επισημότητας      

24. Είναι ευθύνη βασική της Διοίκησης η έξαρση, η αύξηση και γενικά οι 

αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων που προκύπτουν, λόγω κακής 

τακτικής, πολιτικής και διαχείρισης της ομάδας του τμήματος 

     

Β4. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, οι 

εμπλεκόμενοι… 

(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ) 

25. Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, δίνοντας 

προτεραιότητα και υπενθυμίζοντας τα αμοιβαία οφέλη της υγιούς 

συνεργασίας, σε αντίθεση με τα εγωιστικά οφέλη (συνεργατικό στυλ 

διαχείρισης της σύγκρουσης)  

     

26. Λόγω του ότι δεν υπάρχει συναίνεση, ομοφωνία και συνεννόηση μεταξύ 

των μελών της ομάδας, ο ηγέτης καταλήγει να επιβάλλει τη δική του 

άποψη τελικά, που όμως συμφωνεί με τους διοικητικούς και 

οργανωσιακούς στόχους του σώματος 
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27. Όταν συμβαίνουν συγκρούσεις, συνήθως υιοθετείται η τακτική της 

αποφυγής των συγκρούσεων, προσποιούμενος ο ηγέτης ότι δεν υπάρχουν/ 

αγνόηση (στυλ αποφυγής)  

     

28. Συνήθως ο ηγέτης λαμβάνει το μέρος μίας μόνο μερίδας μελών της 

ομάδας, αναγκαστικά (Κατανεμημένη προσέγγιση)  

     

Β5. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης; 

(ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ) 

29. Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει δημιουργικότητα       

30. Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει υγιής ανταγωνισμός       

31. Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ 

των εργαζομένων και προσωπική ωρίμανση  

     

32. Μετά από μία σύγκρουση, παράγεται καλή ποιότητα ιδεών, 

αποκαλύπτονται τα προβλήματα και λύνονται, προωθείται η 

δημιουργικότητα και ενδυναμώνεται η εσωτερική ενότητα 

     

33. Με αφορμή τις συγκρούσεις, ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι και 

καταλήγουν σε καλύτερες λύσεις για τα νέα προβλήματα. Παράλληλα, 

επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία του οργανισμού  

     

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

34. Η τεχνική της πάταξης της σύγκρουσης, στην οποία χρησιμοποιούνται 

αμυντικά και προσβλητικά μέσα για τη διακοπή της σύγκρουσης  

     

35. Γίνεται διαμεσολάβηση μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών [Εδώ 

παρεμβαίνει ένας ουδέτερος τρίτος, του οποίου ο ρόλος και η στάση είναι 

καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης, 

προκειμένου δηλαδή να βρεθεί μία αμοιβαία και κοινά αποδεκτή λύση από 

τα ίδια τα αντιμαχόμενα μέρη] 

     

36. Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια του προβλήματος που 

οδήγησαν στη σύγκρουση  

     

37. Οι συγκρούσεις δεν θεωρούνται πρόβλημα. Απλά, σε αυτές τις 

περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια κατανόησης των απόψεων που 

ακούγονται. Προτείνεται συνήθως από τρίτο άτομο η λύση [σχεδιασμός] 

     

38. Από τρίτο άτομο, που έχει τον ιεραρχικό ρόλο του προϊσταμένου, επόπτη ή 

διοικητικού στελέχους είναι αυτό που μεριμνά για την ενθάρρυνση 

εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών 

     

 

 


