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Ηθική παρενόχληση στο 

χώρο εργασίας είναι η,  με 

συστηματικό τρόπο, συνεχής 

σκληρή επίθεση εναντίον ενός 

εργαζομένου, η ανήθικη και 

εχθρική επικοινωνία σε βάρος 

της αυτοπεποίθησης και του 

αυτοσεβασμού του. 

 

Companoglu, 2005 

 

 

 

 

«Οι έρευνες δείχνουν ότι  

τα θύματα έχουν υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη, 

είναι παραγωγικά, ειλικρινή, 

δίκαια και φιλεύσπλαχνα.  

Έχουν, συνήθως, υψηλό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο  

και είναι άνθρωποι που 

εργάζονται ιδιαίτερα 

σκληρά με υψηλούς 

στόχους. 

 

Leymann, 1996 

 Davenport, 2003» 

 
 (http://journal-ene.gr/wp-

content/uploads/2013/12/epidrasi_sindromou_m

obbing.pdf) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

H παρούσα εργασία ασχολείται με το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής 

παρενόχλησης (mobbing) των δημοσίων υπαλλήλων.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, η ηθική παρενόχληση στους χώρους 

εργασίας κίνησε το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστήμης, αποτέλεσε αντικείμενο 

συζήτησης της κοινής γνώμης και λόγο ανησυχίας των θεσμών, λόγω των βλαπτικών 

επιπτώσεών της στην υγεία και απόδοση των θυμάτων, στην εύρυθμη λειτουργία των  

οργανισμών και υπηρεσιών, καθώς και στην κοινωνία, γενικότερα.  

Η θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου δεν είναι εύκολη, διότι το mobbing 

συναντάται παγκοσμίως με διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τα εκάστοτε πολιτισμικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε λαού. Συνεπώς, ο ορισμός και η ανάλυσή του, 

αποτελούν ένα σύνθετο για την επιστήμη ζήτημα. Όλοι όμως οι ερευνητές, 

συμφωνούν στην ύπαρξη ορισμένων κοινώς αποδεκτών βασικών χαρακτηριστικών, 

καθώς και στο γεγονός ότι εμφανίζεται συχνότερα στο δημόσιο από ότι στον ιδιωτικό 

τομέα.  

Η παράθεση των αποτελεσμάτων μίας ποσοτικής έρευνας για την ηθική και 

ψυχολογική παρενόχληση των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, που διενεργήθηκε με 

τη χρήση Ερωτηματολογίου, αναδεικνύει τις ανησυχητικές διαστάσεις του φαινομένου 

στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας, τις απώλειες που βιώνουν τα θύματα και 

τεκμηριώνει την ανάγκη λήψης διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την 

αντιμετώπισή του. 

Οι μελέτες περίπτωσης που παρατίθενται από την Ελλάδα με τη μέθοδο της 

συνέντευξης, καθώς και από το εξωτερικό, μέσω έρευνας στο διαδίκτυο, βοηθούν 

στην βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος, παραθέτοντας τις δραματικές 

καταστάσεις που  βιώνουν τα θύματα.  

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης του mobbing, από την ελληνική πολιτεία και τις διοικήσεων των 

δημοσίων υπηρεσιών και Οργανισμών, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων. 

Βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, αυτό επιθυμεί και η συντριπτική 

πλειοψηφία τους.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: 

 Ηθική και ψυχολογική παρενόχληση 

 Μobbing 

 Εργασιακή παρενόχληση 

 Εργασιακός Εκφοβισμός 

 Δημόσια Διοίκηση 

 Δημόσιοι υπάλληλοι 

 LIPT Questionnaire 
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1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Από τη μελέτη της διεθνούς Βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι το φαινόμενο της 

ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ξεκίνησε να απασχολεί 

την επιστημονική κοινότητα ως “διακριτό” φαινόμενο, από αυτά της “φυλετικής 

διάκρισης” και της “σεξουαλικής παρενόχλησης”, από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. 

Το ενδιαφέρον για τη μελέτη του, αυξήθηκε από τα τέλη της ίδιας δεκαετίας, ιδίως 

στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και στη Β. Αμερική. Ακολούθησε η Νότια Αμερική 

και στη συνέχεια η Ασία. Σήμερα μελετάται παγκοσμίως από διεθνείς οργανισμούς και 

επιτροπές για την υγεία και την εργασία, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την 

Υγεία (WHO),  ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

Εργασία (EU-OSHA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  η Επιτροπή Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.ά.. Ειδικότερα στην 

Ελλάδα, λόγω των περιορισμένων -μέχρι σήμερα- σχετικών ακαδημαϊκών ερευνών, 

της έλλειψης ενημέρωσης, καθώς και της «μη ορατής» φύσης του, το φαινόμενο δεν 

αναγνωρίζεται εύκολα από τους εργαζόμενους (ακόμη και από αυτούς που το 

υφίστανται), ούτε απασχολεί την ημερήσια διάταξη των εργατικών συνδικάτων. 

Παρότι εμφανίζεται και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει ακόμα οριστεί 

νομοθετικά η έννοιά του στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι νομικά 

απροστάτευτοι. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρούσα εργασία μελετά το 

συγκεκριμένο ζήτημα, ως μια μικρή συμβολή στη συνειδητοποίηση και  

γνωστοποίηση του προβλήματος, εστιάζοντας στο δημόσιο τομέα, ο οποίος βάσει της 

έρευνας, είναι και αυτός που βάλλεται περισσότερο (Hirigoyen, 2002).  

 

Από την επιστημονική έρευνα παρατηρήθηκε ότι όσο πιο αναπτυγμένο είναι 

ένα κράτος, τόσο πιο ενήμεροι είναι οι εργαζόμενοι για την εργασιακή παρενόχληση. 

Κυβερνήσεις, επιστήμες και εταιρείες άρχισαν να ασχολούνται με το ζήτημα όταν τα 

αποτελέσματα ερευνών ανέδειξαν τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου στην 

υγεία και απόδοση των θυμάτων, στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και 

οργανισμών και γενικότερα στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό oι Διοικήσεις των 
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δημόσιων υπηρεσιών να είναι ενήμερες ως προς τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

θύτες, ώστε μέσω της ορθής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, να προλαμβάνονται 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 

και απόδοση των θυμάτων καθώς και στη μείωση της παραγωγικότητας, συχνά 

οδηγούν ένα εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό, που αποτελεί εύκολο στόχο 

κριτικής, κουτσομπολιού, συκοφαντίας, ψευδών κατηγοριών, να αποχωρήσει ή να 

εκδιωχθεί από τη θέση του, επειδή εμφανίζει ιδιότητες όπως είναι η όρεξη για δουλειά, 

η αφοσίωση σε αυτήν, η ακεραιότητα και η αναπτυγμένη αίσθηση του καθήκοντος 

(Davenport et al., 1999? Namie & Namie, 2000? Shallcross, 2003). 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του προβλήματος της 

ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης των εργαζομένων (mobbing) στο δημόσιο 

τομέα, μέσω μιας ολοκληρωμένης θεωρητικής προσέγγισης, η διερεύνηση των 

διαστάσεών του στο χώρο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα με τη 

διεξαγωγή μιας ποσοτικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου, η εμβάθυνση στην 

κατανόησή του μέσω μίας ποιοτικής έρευνας, παραθέτοντας τέσσερις μελέτες 

περίπτωσης και τέλος η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και η διατύπωση 

προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του φαινομένου με την 

παράθεση των βασικότερων ορισμών του, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και με 

ταυτόχρονη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της μελέτης του. Γίνεται ειδική αναφορά 

στην εμφάνιση του στο δημόσιο τομέα, βάσει αναφορών από τη διεθνή και ελληνική 

βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται οι τύποι του mobbing καθώς και οι τρόποι εμφάνισής 

του και διερευνώνται τα αίτια που το προκαλούν. Ακολουθεί μια προσπάθεια 

ανάλυσης της προσωπικότητας του θύτη και ανίχνευσης τυχόν κοινών 

χαρακτηριστικών μεταξύ των θυμάτων. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι αρνητικές 

επιπτώσεις στα θύματα, στις δημόσιες υπηρεσίες/οργανισμούς, καθώς και στην 

κοινωνία, γενικότερα. Τέλος, αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους, η παγκόσμια 

κοινότητα  προσπαθεί, σήμερα, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 
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Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» περιλαμβάνει τα 

ευρήματα μίας ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου, προκειμένου να 

διερευνηθούν οι διαστάσεις του φαινομένου στην Ελληνική δημόσια διοίκηση, οι 

αντιδράσεις των θυμάτων, κατά πόσο αυτά υποστηρίζονται από το εργασιακό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους, οι επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία 

τους και τέλος, τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπισή του.  

 

Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ», παρουσιάζει Μελέτες 

Περίπτωσης δημοσίων υπαλλήλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν 

υπάρξει θύματα mobbing, καταγράφοντας τις οδυνηρές εμπειρίες τους καθώς και τις 

αρνητικές συνέπειες που αυτά βίωσαν στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική 

τους ζωή. 

 

Στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ» παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα από τη 

μελέτη του φαινομένου και προτείνονται μέτρα πρόληψης κατά του mobbing στο 

δημόσιο τομέα, στην κατεύθυνσης ενδυνάμωσης των δημοσίων υπαλλήλων και 

ενεργοποίησης των θεσμών (Διοικήσεις, Συνδικάτα, Πολιτεία κ.λπ.). 

 

Η παρούσα εργασία, στοχεύει στην ανάδειξη της ανάγκης για λήψη 

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων από την πολιτεία και τις διοικήσεις των 

δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, που θα αποσκοπούν στην αποτελεσματική 

πρόληψη και αντιμετώπισή του φαινομένου, στην διατήρηση ενός υγιούς κλίματος 

στους χώρους εργασίας και στην ενδυνάμωση και προστασία των εργαζομένων στη 

δημόσιας διοίκησης. Η αποτροπή τέτοιου είδους συμπεριφορών βρίσκεται σε πλήρη 

συμφωνία με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, συνάδει με το 

νομικό πολιτισμό που αρμόζει σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία και 

συμβάλλει στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των 

οποίων και η προστασία της εργασίας. 
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1.2.Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της ηθικής και 

ψυχολογικής παρενόχλησης των εργαζομένων (mobbing) στο δημόσιο τομέα, έγινε σε 

βάσεις δεδομένων επιστημονικών άρθρων, μελετών και αναλύσεων που εντοπίστηκαν 

στο διαδίκτυο από το 1986 μέχρι και σήμερα. Μελετήθηκαν οι περιλήψεις πληθώρας 

μελετών και μεταξύ αυτών, επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν σε βάθος, ορισμένες   

μελέτες, μετα-αναλύσεις και άρθρα, στη λίστα αναφορών των οποίων, βασίστηκε ως 

επί τω πλείστων, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Μελετήθηκε σε βάθος η 

έρευνα του Γερμανού Ψυχίατρου και Ψυχολόγου Dr  Leymann, ο οποίος εργάστηκε 

στη Σκανδιναβία και υπήρξε ο πρωτοπόρος στη μελέτη του mobbing. Επίσης, 

μελετήθηκε σε βάθος η έρευνα του Γερμανού ψυχολόγου Harold Ege, που ζει και 

εργάζεται στην Ιταλία όπου και μελέτησε το φαινόμενο, από την σκοπιά της 

νοτιοευρωπαϊκής κουλτούρας. Ομοίως και η έρευνα της ειδικευμένης στο mobbing 

Γαλλίδας Ψυχιάτρου Marie – France Hirigoyen. Μελετήθηκε, επίσης, η έκθεση του 

«European Observatory of Working Life» του έτους 2015 (Eurofound/EurWork, 

2015), όπου περιέχει σημαντικές αναφορές στο συγκεκριμένο ζήτημα και επισημαίνει 

τη σπουδαιότητά του.  

 

Η περιπλοκότητα του φαινομένου, οι πολλαπλές διαστάσεις του, η 

πολυπαραγοντική προέλευσή του, οι πολλοί ορισμοί του, αποτελούν αντικειμενικούς 

λόγους δυσκολίας της μελέτης του. Το γεγονός ότι οι πολιτιστικές, κοινωνικές, 

νομικές και διοικητικές διαφορές μεταξύ των κρατών, επηρεάζουν την αντίληψη περί 

του τι είναι “ηθική και ψυχολογική παρενόχληση”, αυξάνει ακόμη περισσότερο τη 

δυσκολία, διότι διαφέρουν τα όρια μεταξύ αποδεκτής και μη αποδεκτής συμπεριφοράς 

μεταξύ λαών με διαφορετική κουλτούρα (Eurofound/EurWORK, 2015). Μπορεί 

συμπεριφορές που στη Σκανδιναβία γίνονται αντιληπτές ως mobbing, στην Ιταλία  να 

περνάν απαρατήρητες και το αντίστροφο (Ege, 2007). Σε αρκετά άρθρα που 

μελετήθηκαν, διάφοροι όροι όπως “Workplace Bullying”, “moral harcèlement”, 

“psychological terror”, “psychological harassment”, χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα 

του όρου “mobbing”, επαληθεύοντας την ανυπαρξία ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. 
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Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για το ίδιο αυτό φαινόμενο της ηθικής και 

ψυχολογικής παρενόχλησης, με τα ίδια κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά που του 

αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα, παγκοσμίως. Τέλος, είναι 

απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αποκλείστηκαν τα άρθρα που αφορούν στην 

“σεξουαλική παρενόχληση” (sexual harassment) και στον “σχολικό εκφοβισμό” 

(περισσότερο γνωστός ως bullying), τα οποία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 

αφορούν σε φαινόμενα διακριτά από αυτό του mobbing, καθώς αυτό περιορίζεται 

αυστηρά στον εργασιακό χώρο. 
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2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

2.1.Η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (mobbing) - 

Εννοιολογικός προσδιορισμός 

 

 Το φαινόμενο της “ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης” είναι παλιό και 

εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες και σε όλα τα μέρη του κόσμου (Brodsky, 1976; 

Olweus, 1978). Πρόκειται για ένα είδος ψυχολογικής βίας, που είναι δύσκολα 

αναγνωρίσιμο και αντιμετωπίσιμο, αφού δεν είναι χειροπιαστό, δεν φέρει σωματικά 

σημάδια και συνεπώς, δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί (Χονδρού, χ.χ.). Τις 

περισσότερες φορές, οι διαμαρτυρίες των θυμάτων δεν βρίσκουν ανταπόκριση, λόγω 

της δυσκολίας στην απόδειξη των καταγγελιών τους, απόρροια της κρυφής φύσης του 

φαινομένου. Εντοπίζεται στις προσωπικές σχέσεις, στο χώρο της οικογένειας, στο 

διαδίκτυο, καθώς και στο χώρο της εργασίας, όπου και αποτελεί την κυρίαρχη μορφή 

επιθετικότητας (Σαλπιστής, 2015). Στην Ευρώπη είναι περισσότερο γνωστό με τον  

όρο “mobbing”.  

 

Ο όρος mobbing προέρχεται από την αγγλική λέξη «mob» που ως ουσιαστικό 

σημαίνει: όχλος, πλήθος, μάζα, ενώ ως ρήμα: επιτίθεμαι, περικυκλώνω, ενοχλώ, 

συρρέω προς το μέρος κάποιου (Κοΐνης & Σαρίδη, 2013). Χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά, το έτος 1963, από τον βραβευμένο με Νόμπελ, Αυστριακό ζωολόγο και 

ηθολόγο Konrad Lorenz (1966), ο οποίος μελετώντας την επιθετικότητα των ζώων ως 

μέσο για την επιβίωσή τους, χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για να περιγράψει την 

δυναμική μιας αγέλης ζώων όταν επιθυμεί να διώξει ένα “διαφορετικό” ή 

“ενοχλητικό” ζώο. Όταν για παράδειγμα μια ομάδα από χήνες, λειτουργώντας το 

ένστικτο της επιβίωσης, επιτίθεται σε μια αλεπού.  Ο Lorenz υποστήριξε ότι 

παρόμοιες παρορμήσεις έχουν και οι άνθρωποι, με τη διαφορά όμως ότι μπορούν να 

τις θέσουν υπό έλεγχο (Der Spiegel, 2016).    

 

Στο χώρο της εργασίας, η παρενόχληση, εντοπίστηκε και μελετήθηκε για 

πρώτη φορά από τον Αμερικανό Ψυχίατρο Carroll M. Brodsky (1976), o οποίος στο 

βιβλίο του με τίτλο «The harassed worker», ορίζει το φαινόμενο ως το σύνολο των 



ΣΕΛΙΔΑ 15 

επαναλαμβανόμενων και διαρκών προσπαθειών ενός ατόμου, προκειμένου να 

καταπιέσει, αποθαρρύνει και απογοητεύσει ένα άλλο άτομο. Αυτό που θεωρεί ότι 

προκαλεί ψυχολογική πίεση, φόβο και άλλες ψυχικές διαταραχές στον αποδέκτη, είναι  

η διάρκεια της παρενόχλησης. Η έρευνά του υπήρξε σημαντική, παρουσιάζοντας στο 

βιβλίο του περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν υποστεί ψυχολογική κακομεταχείριση 

στο χώρο της εργασίας τους, με “συγκαλυμμένο” και “διακριτικό” τρόπο, από 

προϊσταμένους ή συναδέλφους τους, με ιδιαιτέρως βλαπτικές συνέπειες στην υγεία και 

στην απόδοσή τους.  

 

Αυτός, όμως, που ξεκίνησε στη Σουηδία, από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, 

τη συστηματική μελέτη της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης στον χώρο 

εργασίας, είναι ο Γερμανικής καταγωγής, ψυχίατρος και ψυχολόγος Dr  Heinz 

Leymann, (Leymann, 1990a, 1990b). Έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία σε θέματα 

ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, ο Leymann κατόρθωσε να αντιληφθεί ότι, αρκετά 

συχνά, οι διαφορές και οι συγκρούσεις στο εσωτερικό μίας οικογένειας, ήταν το 

αποτέλεσμα υψηλού άγχους που προέρχονταν από τον χώρο της εργασίας. 

Διερευνώντας το πρόβλημα, διαπίστωσε ότι ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό του 

“σχολικού εκφοβισμού”, εκτυλίσσεται με “συγκαλυμμένο” τρόπο μέσα στους χώρους 

εργασίας. Δανειζόμενος τον όρο από τoν Lorenz, όρισε το φαινόμενο αυτό ως 

“mobbing”, προκειμένου να το διαχωρίσει από το “bullying” που εκείνη την εποχή 

χρησιμοποιούνταν κυρίως για να περιγράψει τη σωματική βία μεταξύ μαθητών στα 

σχολεία. Αργότερα, η χρήση του όρου “bullying” επεκτάθηκε και στους χώρους 

εργασίας. Ο Leymann, όρισε το “mobbing” ως μια μορφή ψυχολογικής τρομοκρατίας 

που εκφράζεται με μια εχθρική και μη ηθική συμπεριφορά και κατευθύνεται 

συστηματικά από ένα ή περισσότερα άτομα εναντίων -συνήθως- ενός συναδέλφου 

τους, ο οποίος περιέρχεται σε αδύναμη θέση χωρίς να μπορεί να αμυνθεί, με συνέπεια 

να μετατρέπεται σε θύμα μίας σταθερά επαναλαμβανόμενης και συστηματικής 

παρενόχλησης που διαρκεί πάνω από ένα, όχι σύντομο, χρονικό διάστημα, 

προκαλώντας στο θύμα μεγάλη ψυχική οδύνη, καθώς και ψυχοσωματικά και 

κοινωνικά προβλήματα.  Η επιθετική συμπεριφορά, για να έχει, κατά τον Leymann, τα 

χαρακτηριστικά του mobbing, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα επί μακρό χρονικό 

διάστημα, τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με συχνότητα τουλάχιστον μία (1) φορά την 

εβδομάδα (Leymann, 1990b, 1996b). Τα κριτήρια αυτά, από ορισμένους ερευνητές, 
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θωρήθηκαν αυστηρά, καθώς από τη δική τους έρευνα φαινόταν ότι και η περιστασιακή 

έκθεση του εργαζόμενου σε αρνητικές συμπεριφορές, ήταν ικανή να οδηγήσει στη 

θυματοποίησή του (Matthiesen et al., 1989). Ωστόσο ο Leymann κατέληξε στις 

προϋποθέσεις αυτές,  καταρχήν για να διαφοροποιηθεί από τις επιπτώσεις που έχει 

στον εργαζόμενο το φυσιολογικό άγχος της κάθε εργασίας και αφετέρου διότι η 

χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών, είναι ένα διάστημα που χρησιμοποιείται συχνά 

για την αξιολόγηση ψυχιατρικών διαταραχών (Einarsen et al, 2011). Η παρατεταμένη 

έκθεση του θύματος στην ψυχολογική κακοποίηση,  δηλαδή η υψηλή συχνότητα και η 

μακρά διάρκεια, είναι η αιτία για την έντονη ψυχική, ψυχοσωματική και κοινωνική 

δυστυχία του (Leymann, 1986). Η διαφορά της από τις περιστασιακές συγκρούσεις 

μεταξύ συναδέλφων, ακόμη και όταν αυτές, ξεπερνάνε τα επιτρεπτά όρια, είναι ότι η 

δίωξη είναι συστηματική, μεθοδική και επαναλαμβανόμενη (Παπαγεωργίου, 2005). Η 

τυχόν αυταρχική συμπεριφορά ενός ιεραρχικά ανώτερου, επίσης, δε θεωρείται 

mobbing, διότι την υφίσταται το σύνολο των εργαζομένων και όχι ένα συγκεκριμένο 

άτομο ή ομάδα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν την 

ψυχολογική κατάρρευση του εργαζόμενου είναι πολυάριθμοι. Δεν χρειάζονται μεγάλα 

σκάνδαλα. Συμπεριφορές ήπιας ψυχολογικής βίας όπως η παρακράτηση πληροφοριών, 

η απομόνωση, η άσχημη ομιλία, η συνεχής κριτική, η περιφρόνηση, οι προσβολές, η 

κυκλοφορία αβάσιμων φημών, η γελοιοποίηση, οι φωνές, η στέρηση της δυνατότητας 

εκτέλεσης σημαντικής εργασίας, η ομιλία πίσω από την πλάτη του εργαζόμενου κ.λπ., 

μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό για τον θύτη, αποτέλεσμα (Zanolli, n.d.). Ο 

Leymann αναφέρει στα βιβλία του, πολλά φρικτά παραδείγματα που κάνουν τον 

αναγνώστη να εκπλαγεί, συνειδητοποιώντας πόσο σκληροί μπορούν να γίνουν οι 

άνθρωποι εναντίων άλλων ανθρώπων (Linnerheim, 2001).  Η έρευνά του ανέδειξε το 

φαινόμενο και έδωσε το ερέθισμα για εκτεταμένη έρευνα και στις υπόλοιπες 

Σκανδιναβικές χώρες. Τόσο η έρευνα του Leymann, όσο και η γνωστοποίηση 

περιστατικών mobbing στην κοινή γνώμη, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, έκαναν 

ευρέως αντιληπτές τις βλαπτικές συνέπειές του στην ψυχολογία των θυμάτων, στην 

απόδοσή τους και στο οργανωσιακό κλίμα του οργανισμού (Hill, 2001). Η τότε μελέτη 

επικεντρώθηκε περισσότερο στις βλαπτικές συνέπειες του φαινομένου στην υγεία του 

θύματος και όχι τόσο στη μελέτη της ανάρμοστης και ανήθικης συμπεριφοράς του 

θύτη (Nielsen, Matthiesen & Einarsen, 2010).  
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Μετά τον Leymann, ακολούθησαν και άλλοι μελετητές που ασχολήθηκαν με το 

φαινόμενο και το εξέφρασαν με διάφορους όρους όπως «harassment», «psychological 

harassment», «psychological terror», «workplace bullying», «abusive behavior», 

«emotional abusive», «workplace aggression» κ.ά.. Αυτοί οι όροι, άλλοτε 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, άλλοτε υποδηλώνουν διακριτές έννοιες (Τούκας 

κ.ά., 2012). Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ένας διεθνώς κοινά αποδεκτός ορισμός από 

τους μελετητές, αλλά μια πληθώρα ορισμών που οφείλεται στο γεγονός ότι το 

φαινόμενο εμφανίζεται παγκοσμίως με πολλές διαφορετικές συμπεριφορές, που 

ποικίλουν ανάλογα με την οργανωσιακή κουλτούρα του κάθε οργανισμού, καθώς και 

την παράδοση και κουλτούρα της κάθε χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

διαφορά μεταξύ ηπειρωτικής Ευρώπης και Η.Π.Α.. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει 

νομοθεσία για την προστασία από την εργασιακή παρενόχληση, η οποία εστιάζει στην 

εξάλειψη των διακρίσεων και στην προάσπιση της ισότητας, ενώ στην Ευρώπη οι 

αντίστοιχοι νόμοι, επικεντρώνονται στην έννοια της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Η 

διαφορά έχει την εξήγησή της στο γεγονός ότι στις Η.Π.Α. οι εργαζόμενοι αλλάζουν 

συχνά εργασία, άρα εστιάζουν στις ίσες ευκαιρίες για διεκδίκηση μιας νέας θέσης ή 

για μετακίνηση προς τα επάνω στη τρέχουσα θέση εργασίας, ενώ στην Ευρώπη όπου 

οι σχέσεις εργασίας είναι πιο μακροχρόνιες, περισσότερο απασχολούν τα ζητήματα 

προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η προστασίας της 

αξιοπρέπειας του εργαζομένου (Friedman and Whitman, 2003). Επίσης η πληθώρα 

των ορισμών οφείλεται και στο γεγονός ότι  μελετάται και ερμηνεύεται από 

περισσότερους του ενός, επιστημονικούς κλάδους, όπως η ψυχολογία (οργανωσιακή 

ψυχολογία), η ιατρική (ψυχιατρική), η νομική, η κοινωνιολογία κ.ά. και κάθε επιστήμη 

το προσεγγίζει από τη δική της σκοπιά. Περαιτέρω, ο εννοιολογικός προσδιορισμός 

του φαινομένου είναι δύσκολος, αφενός διότι πολλά από τα χαρακτηριστικά του είναι 

τόσο λεπτά που συγκαλύπτονται ως νόμιμη συμπεριφορά, αφετέρου διότι υπάρχει 

δυσκολία στην απόδειξή του από την πλευρά των θυμάτων  (Τσιαμά, 2013β). 

Σύμφωνα με τον Olweus (1986) είναι  κάπως ατυχής η χρήση του όρου «mobbing» 

αφού η λέξη  «mob» παραπέμπει σε ομάδα. Υποστηρίζει ότι ο θύτης μπορεί να είναι 

είτε ένα άτομο, είτε περισσότερα του ενός και ότι για το θύμα δεν έχει καμία σημασία 

εάν η παρενόχληση πραγματοποιείται από ένα άτομο ή από μια ομάδα. 
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Σήμερα, στις αγγλόφωνες χώρες και στην Αμερική,  έχει επικρατήσει ο όρος 

“workplace bullying”, στις γαλλόφωνες χώρες ο όρος «harcèlement moral», ενώ στη 

Σκανδιναβία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, έχει 

επικρατήσει ο όρος «mobbing» (Einarsen et al., 2011). Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται 

συνήθως ο όρος «ηθική παρενόχληση», προερχόμενος από τον αντίστοιχο γαλλικό όρο 

«harcèlement moral». Τον όρο αυτό έχουν υιοθετήσει και τα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τσιαμά, 2013α) και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η χρήση του 

στη συγκεκριμένη εργασία. Επίσης, χρησιμοποιούνται και οι όροι «εργασιακός 

εκφοβισμός», «εργασιακή κακοποίηση», «mobbing» και «workplace bullying».   

 

Παρά τους διάφορους όρους και ορισμούς που συναντώνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία για την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση των εργαζομένων, οι 

μελετητές παγκοσμίως συμφωνούν στην ύπαρξη κάποιων κοινών βασικών 

χαρακτηριστικών: Η ψυχολογική παρενόχληση είναι συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη σε βάθος χρόνου, ασκείται με πρόθεση προκειμένου να βλάψει ή 

να εξοντώσει το στόχο, τις περισσότερες φορές υπάρχει ανισότητα δύναμης μεταξύ 

θύτη και θύματος, με το θύτη να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση λόγω της θέσης 

εξουσίας που κατέχει, σε σχέση με το θύμα (Τούκας κ.ά., 2012). Tο «mobbing» 

αποτελεί μια διακριτή μορφή επιθετικότητας σε σχέση με τη “σωματική βία” και τη 

“σεξουαλική παρενόχληση” (Eurofound/EurWORK, 2004), παρόλο που το «mobbing» 

μπορεί να εμπεριέχει και μία ελαφριάς μορφής σωματική βία (π.χ. σπρωξίματα, 

σκουντήματα) ή μία ελαφριάς μορφής σεξουαλική παρενόχληση (π.χ. σεξουαλικά 

υπονοούμενα), που όμως αποσκοπούν στην ψυχολογική και μόνο, εξόντωση του 

ανθρώπινου ″στόχου″ και όχι στην άσκηση σωματικής βίας. Συνήθως αφορά σε δόλια 

συμπεριφορά με πιο εξελιγμένους τρόπους επίθεσης και για το λόγο αυτό, οι 

μελετητές το διακρίνουν από τα “καψόνια” που γίνονται στο στρατό  (Andarivieni  et 

al., x.x., σ. 6). Υπάρχουν ερευνητές,  όπως ο Leymann, που υποστηρίζουν ότι 

προσβλητικές λέξεις ή πράξεις που αφορούν στη σεξουαλικότητα, πρέπει να 

θεωρούνται mobbing, όταν επηρεάζεται από αυτές το εργασιακό κλίμα (Sancini et al, 

2013). Παρακάτω, παρατίθενται κάποιοι από τους πιο γνωστούς όρους και ορισμούς 

του φαινομένου. 
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Κατά τον Keashly (1998), πρόκειται για εργασιακή συναισθηματική 

κακοποίηση, την οποία ορίζει ως την εχθρική λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία, χωρίς 

σεξουαλικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, από ένα ή περισσότερα άτομα προς άλλους 

εργαζόμενους οι οποίοι στοχοποιούνται ως υπονομευτές των εργασιακών κανόνων, με 

άλλοθι τη συμμόρφωσή τους. 

 

Ο Zapf (1999) ορίζει την εργασιακή παρενόχληση ως τον εκφοβισμό,  

αποκλεισμό, προσβολή κατά την ανάθεση ή την εκτέλεση της εργασίας από έναν 

ιεραρχικά ανώτερο. Ο ίδιος, διαφοροποιεί την εργασιακή παρενόχληση, 

χαρακτηρίζοντας ως “bullying” την παρενόχληση από τους ιεραρχικά ανώτερους, και 

ως “mobbing” την παρενόχληση που εκδηλώνεται ως ομαδικό φαινόμενο. 

 

 Σύμφωνα με τον Einarsen (1999), ο εργασιακός εκφοβισμός είναι η 

συστηματική καταδίωξη του εργαζομένου από συνάδελφο, προϊστάμενο ή 

υφιστάμενο,  η οποία είναι μακροχρόνια και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά, 

ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα στο θύμα. 

 

Κατά τους Namie and Namie (2000), πρόκειται για εργασιακή ψυχολογική 

κακομεταχείριση, την οποία ορίζουν ως την επαναλαμβανόμενη και βλαπτική για την  

υγεία, δυσμενή μεταχείριση, λεκτική επίθεση, ή άλλου τύπου επαφή ή συνδυασμό 

αυτών, που στοχεύει στον απειλή, στον εξευτελισμό ή στον εκφοβισμό του 

εργαζόμενου.  

 

 Σύμφωνα με τον ορισμό του Υπουργό Εργασίας του Βελγίου στην Επιτροπή 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόκειται 

για την κατ΄ επανάληψη επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του εργαζόμενου, εντός ή 

εκτός του χώρου εργασίας, που εκδηλώνεται με λόγια, χειρονομίες, μονομερή γραπτά 

κείμενα, ενέργειες, εκφοβισμούς, πράξεις και τρόπους οργάνωσης της εργασίας, που 

σκοπό έχουν να προσβάλουν την προσωπικότητα ή την αξιοπρέπειά του,  ή να 

δημιουργήσουν ένα εχθρικό, εκφοβιστικό, υποτιμητικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό 

εργασιακό περιβάλλον, ή να βλάψουν την ψυχική ή σωματική του ακεραιότητα κατά 

την εκτέλεση της εργασίας του, ή να θέσουν σε κίνδυνο τη θέση απασχόλησής του 
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(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση σχετικά με την παρενόχληση στους χώρους 

εργασίας, 2001/2339 (ΙΝΙ)).  

 

 Σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία» (2002), η παρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται ως η 

επαναλαμβανόμενη και αδικαιολόγητη επιθετική συμπεριφορά, προς έναν ή 

περισσότερους εργαζόμενους, που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους και 

χαρακτηρίζεται από την αθέμιτη χρήση ή την κατάχρηση εξουσίας, από την οποία οι 

εργαζόμενοι που βάλλονται δεν μπορούν να προστατευτούν. 

 

 Ο Westhues (2002) ορίζει το mobbing ως μια επίθεση από μια ομάδα 

εργαζομένων εναντίων ενός συναδέλφου τους, με σκοπό την ταπείνωσή του, την 

απομόνωσή του και την απομάκρυνσή του από το χώρο εργασίας. 

 

 Σύμφωνα με τον Harald Ege (2007), το mobbing ορίζεται ως μια ενέργεια (ή 

μια σειρά ενεργειών) που επαναλαμβάνεται συστηματικά και σκόπιμα για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα, από ένα ή περισσότερα άτομα, προκειμένου να υποβιβάσουν, 

απομονώσουν και περιθωριοποιήσουν τον επιτιθέμενο (mobbed), εφαρμόζοντας 

στρατηγικές συμπεριφοράς που σκοπεύουν στην ψυχολογική επαγγελματική και 

κοινωνική καταστροφή του θύματος. Θεωρεί ότι πρόκειται για έναν πραγματικό 

πόλεμο: εχθρική συμπεριφορά από τον mobber, έξυπνες στρατηγικές επίθεσης, 

προσπάθεια άσκησης επιρροής και αναζήτηση συμμαχιών. Όσον αφορά στον 

επιτιθέμενο (mobbed) αντιδρά είτε ενεργητικά, είτε παθητικά και λειτουργεί ως 

πολιορκημένος, σχεδιάζει άμυνα, υφίσταται απώλειες, προσπαθεί να κάνει εξορμήσεις.  

 

Η Γαλλίδα ψυχίατρος Marie France Hirigoyen (2002) ασχολήθηκε 

συστηματικά με την έρευνα του φαινομένου της ψυχολογικής παρενόχλησης των 

εργαζομένων και το ορίζει ως την οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά  (χειρονομία, 

λόγια, στάση) που προέρχεται από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον ενός 

οργανισμού και που λόγω της επανάληψης και της συστηματοποίησής της, προσβάλει 

την αξιοπρέπεια ή την ψυχική ή τη σωματική ακεραιότητα ενός ατόμου, θέτοντας σε 

κίνδυνο την εργασία του ή δημιουργώντας ένα εξευτελιστικό εργασιακό περιβάλλον. 

Πρόκειται για ελαφριάς μορφής επιθέσεις που από μόνες τους δεν λαμβάνονται ως 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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πραγματικά σοβαρές, επειδή όμως είναι συχνές και επαναλαμβανόμενες καταλήγουν 

να είναι, τελικά, πιο καταστροφικές, διότι λειτουργούν σωρευτικά εναντίων του 

ανθρώπινου στόχου. Η ίδια ως άνω ερευνήτρια, περιγράφει την συμπεριφορά αυτή ως 

έναν ύπουλο τρόπο για να απαλλαγεί κάποιος από κάποιον άλλο, χωρίς να «λερώσει» 

τα χέρια του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, πρόκειται για έναν «ψυχικό φόνο» 

χωρίς μάρτυρες, που εκτελείται με τρόπο αόρατο, διακριτικό μπροστά σε ανυποψίαστα 

μάτια. Κάθε λέξη, κάθε τονισμός, κάθε υπαινιγμός αποτελεί μια λεπτομέρεια που 

εκλαμβάνοντας την ξεχωριστά, φαίνεται αβλαβής, αθροιστικά όμως δημιουργεί μια 

καταστροφική διαδικασία για το θύμα. Πρόκειται για ύπουλες ενέργειες, οι οποίες 

δύσκολα εντοπίζονται από το περιβάλλον, αλλά και το ίδιο το θύμα δύσκολα 

συνειδητοποιεί τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Δεν είναι το ίδιο το προσβλητικό 

σχόλιο που συνιστά παρενόχληση, αλλά η συστηματική επανάληψή του που φθείρει, 

ταπεινώνει και καταστρέφει ψυχικά το θύμα, καθιστώντας δύσκολη την ανάκαμψή 

του. Τρομακτικό και απάνθρωπο φαινόμενο που εκμεταλλεύεται επιτήδεια το 

πολύτιμο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης που χαρακτηρίζει κάθε δημοκρατική 

κοινωνία (Hirigoyen, 2012). 

  

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 

σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για 

την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011) εκφράζει 

τη λύπη του, για την έλλειψη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινού και ενιαίου 

προσδιορισμού του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης  και καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη-μέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της βίας στην 

εργασία οι οποίες να είναι αποτελεσματικές και να βασίζονται σε κοινό, για τα είκοσι 

επτά κράτη μέλη, ορισμό της ηθικής παρενόχλησης. 

 

 

2.2.Δημόσιος Τομέας και mobbing 

 

Από την έρευνα έχει προκύψει ότι η ψυχολογική παρενόχληση υπερέχει 

αναλογικά στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό (Ege, 2007? Shallcross et al, 

2008? Hirigoyen, 2012). Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στη σταθερότητα και 

ασφάλεια των θέσεων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, που επιτρέπει την 
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παρατεταμένη έκθεσή τους στο mobbing. Στο δημόσιο τομέα, η παρενόχληση μπορεί 

να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, χωρίς το 

θύμα να μπορεί να αντιδράσει. Τις περισσότερες φορές, το θύμα, είτε αρρωσταίνει 

ψυχικά ή/και σωματικά, είτε λείπει συχνά με άδειες, είτε ζητά αλλαγή θέσης εργασίας. 

Στον ιδιωτικό τομέα, επειδή οι απουσίες των εργαζομένων μειώνουν την κερδοφορία 

της επιχείρησης, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιου τύπου 

συμπεριφορών, σε βάθος χρόνου (Hirigoyen, 2012). Στον ιδιωτικό τομέα η 

ψυχολογική κακομεταχείριση του εργαζόμενου διαρκεί σπάνια πάνω από ένα χρόνο, 

έχει βίαιο χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παραίτηση του θύματος. Στο δημόσιο 

τομέα, λόγω της παραμονής, συνήθως, των δημοσίων υπαλλήλων επί μακρόν στις 

θέσεις τους, μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, με συνέπεια η κακομεταχείριση αυτή 

να προκαλέσει οδυνηρές συνέπειες στην υγεία και στην προσωπικότητά του  αποδέκτη 

(Κατραμάδου, 2005? Hirigoyen, 2002). Άλλοι παράγοντες που μπορούν να 

δημιουργήσουν γόνιμο έδαφος για την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών είναι η πιο 

ισχυρή ιεραρχική οργάνωση του δημόσιου τομέα,  η γραφειοκρατία, η κουλτούρα που 

υπάρχει σε δημόσιους οργανισμούς και η σχέση τους με τη διακυβέρνηση (Shallcross 

et al, 2008).  

 

Αποτελέσματα ερευνών σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα στην Αυστραλία 

(Hutchinson and Jackson, 2015), στην Τουρκία (Bilgel, Aytac, and Bayram, 2006), 

στη Μαλαισία (Omar et al, 2015), σε χώρες της Ευρώπης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 

(Lewis, Sheehan and Davies, 2008? Carter et al, 2013), η Κροατία (Russo et all, 2008) 

η Τσέχικη Δημοκρατία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία (Eurofound/EurWORK, 

2015), έδειξαν ανησυχητικά ποσοστά εργασιακής παρενόχλησης στο δημόσιο τομέα. 

Από την Έκθεση του Eurofound/EurWORK, έτους 2015, με θέμα τη βία και την 

παρενόχληση στους χώρους εργασίας της Ευρώπης των 28 (EU28) καθώς και στη 

Νορβηγία, προκύπτει ότι σε βάθος χρόνου, ενώ μειώνεται η σωματική βία (από 5% 

των εργαζομένων το 2005, σε 2% το 2010), εξακολουθούν σταθερά να υφίστανται οι 

άλλες μορφές βίας και παρενόχλησης  (λεκτική βία, ψυχολογική βία, απειλές, 

εκφοβισμός, παρενόχληση). Στο σύνολο της EU28, ένας μέσος όρος 14% των 

εργαζομένων αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό 

χώρο, το έτος 2010 (Διάγραμμα 1). Οι χώρες τη Βαλτικής, της Κεντρικής και Δυτικής 

Ευρώπης και οι Σκανδιναβικές χώρες εμφανίζουν ποσοστά πάνω από το μέσο όρο της 
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EU28. Ειδικότερα η Αυστρία, η Τσέχικη Δημοκρατία και η Φινλανδία εμφανίζουν τα 

ψηλότερα ποσοστά (πάνω από 20%). Στις χώρες του νότου το ποσοστό είναι 

μικρότερο του μέσου όρου, από 6% στην Κύπρο έως 12% στην Κροατία, με την 

Ελλάδα να είναι στο 11,2% (εξαιρούνται η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Βαλτική, που  

ξεπερνάνε το μέσο όρο). Τα μειωμένα ποσοστά του νότου θα μπορούσαν να 

ερμηνευτούν ως αποτέλεσμα της έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης του mobbing 

(Eurofound/EurWORK, 2015). Οι γυναίκες πέφτουν θύματα παρενόχλησης στην 

εργασία περισσότερο από τους άντρες. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε τομείς όπως η υγεία, 

η κοινωνική εργασία, μεταφορές, αποθήκευση, υπηρεσίες τροφίμων δηλαδή τομείς 

όπου υπάρχει αλληλεπίδραση με τρίτους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

υποστούν mobbing. Oι μη ιθαγενείς εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι προσωρινής 

απασχόλησης και οι μαθητευόμενοι, αποτελούν, επίσης, συχνότερα θύματα. Από 

γεωγραφική άποψη, πιο συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο στην Κεντρική Ευρώπη και  

στη Σκανδιναβία από ότι στη Νότια Ευρώπη. Ειδικά ο τομέας της Δημόσιας Διοίκησης 

(Public Administration)  στις χώρες της EU28 όπως προκύπτει από το Διάγραμμα (1), 

εμφανίζει αρκετά υψηλότερο, από το μέσο όρο, ποσοστό κρουσμάτων. Η εξήγηση που 

δίνεται, σύμφωνα με την Έκθεση του Eurofound/EurWORK (2015),  είναι ότι οι 

εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση έρχονται συχνότερα σε επαφή με το κοινό. Ο 

δημόσιος τομέας ανήκει κατεξοχήν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, συνεπώς ένας 

μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η παροχή 

διοικητικών υπηρεσιών έρχονται σε επαφή πολίτες σε καθημερινή βάση προκειμένου 

να τους εξυπηρετήσουν. Αυτή η τριβή, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για καλλιέργεια 

τέτοιων συμπεριφορών. Για το λόγο αυτό στο δημόσιο τομέα η δυνατότητα 

παρενόχλησης από εξωτερικό δράστη είναι περισσότερο πιθανή από ότι στον ιδιωτικό 

τομέα (Eurofound/EurWORK, 2015). Συνεπώς, η παρενόχληση στο δημόσιο δεν 

γεννάται μόνο από το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή συναδέλφους, ιεραρχικά 

ανωτέρους, αιρετούς, ακόμη και υφισταμένους,  αλλά και από το εξωτερικό 

περιβάλλον, (φορολογούμενοι πολίτες, ασθενείς, συγγενείς ασθενών, αιρετοί 

άρχοντες, γονείς μαθητών, φοιτητές κ.λπ.).  
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Διάγραμμα 1: Ποσοστό ατόμων που έχουν υποστεί βία ή παρενόχληση στην                                      

εργασία τους, ανά τομέα (%) στην EU28. Ο τομέας της Δημόσιας Διοίκησης (Public 

Administration) ξεπερνά το μέσο όρο. 

               

Πηγή: EWCS 2010 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative- information/violence-and-

harassment-in-european-workplaces-extent-impacts-and-policies 

 

 

Στον αντίποδα, βρίσκεται η Ιαπωνία, η οποία εμφανίζει χαμηλά ποσοστά 

ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης των εργαζομένων. Από έρευνες σε διάφορες 

περιοχές της χώρας, τα ποσοστά κυμαίνονται από (4%) έως (9%) (Tsuno et al, 2010). 

 

 Στην Ελλάδα η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων 

έχει μελετηθεί ελάχιστα. Σε άρθρο της Δαμουλιανού (2007) στην εφημερίδα  

Καθημερινή, η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νάνσυ 

Παπαλεξανδρή, θεωρεί ότι η εργασιακή κακοποίηση στο δημόσιο τομέα της χώρας 

μας, χρήζει μελέτης και υποστηρίζει ότι επειδή το κόστος αποχώρησης για τον 

δημόσιο υπάλληλο είναι υψηλό, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα αναγκάζονται να 

υφίστανται σιωπηλά την κακομεταχείριση. Επίσης, επισημαίνει ότι στο δημόσιο, η 

παρενόχληση είναι πιθανό να προέρχεται και από υφισταμένους, οι οποίοι 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-%20information/violence-and-harassment-in-european-workplaces-extent-impacts-and-policies
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-%20information/violence-and-harassment-in-european-workplaces-extent-impacts-and-policies
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προστατεύονται από τη μονιμότητα και συνεπώς δεν φοβούνται την απόλυση. 

Αναφέρει επίσης ότι το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε οργανισμούς 

όπου οι διοικήσεις τους προσπαθούν, πράγματι, να πετύχουν ένα καλό εργασιακό 

κλίμα.   

 

 

2.3.Οι τύποι του mobbing και οι φάσεις ανάπτυξής του 

  

Σύμφωνα με τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας υπάρχουν πέντε (5) τύποι 

ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης: α) Η κάθετη παρενόχληση: από πάνω προς τα 

κάτω. Συμβαίνει όταν ο θύτης είναι σε ανώτερη θέση από το θύμα (π.χ. προϊστάμενος). 

Θεωρείται από τους μελετητές ως η πιο συχνή περίπτωση. β) Η κάθετη παρενόχληση: 

από κάτω προς τα πάνω. Στην περίπτωση αυτή ο δράστης είναι σε ιεραρχικά 

χαμηλότερη θέση από το θύμα (π.χ. ένας ή περισσότεροι υφιστάμενοι παρενοχλούν 

ψυχολογικά τον προϊστάμενό τους).  γ) Η οριζόντια παρενόχληση: όταν ο θύτης ή οι 

θύτες και το θύμα βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο. δ) Το “στρατηγικό” ή 

“εταιρικό” mobbing που χρησιμοποιούν κάποιες επιχειρήσεις για να απαλλαγούν από 

ενοχλητικό ή πλεονάζων προσωπικό (ορισμένοι ερευνητές το κατατάσσουν ως 

υποπερίπτωση της «κάθετης παρενόχλησης, από πάνω προς τα κάτω» ε) Το “Double 

Mobbing”, που εντόπισε η έρευνα του Ege (2007) στην Ιταλία, όπου o κοινωνικός 

ρόλος της οικογένειας είναι πολύ ισχυρός και η σχέση μεταξύ ατόμου και οικογένειας  

πολύ δυνατή (σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές χώρες όπου η σχέση του ατόμου με 

την οικογένεια χαλαρώνει σχετικά νωρίς). Το Double Mobbing συμβαίνει όταν 

εξαντλούνται οι αντοχές της οικογένειας καθώς και του φιλικού περιβάλλοντος, στην 

απορρόφηση της συσσωρευμένης δυσαρέσκειας του θύματος. Η οικογένεια αλλάζει 

στάση, παύει να υποστηρίζει το θύμα αυτοαμυνόμενη και υπερισχύοντας το ένστικτο 

της επιβίωσης, αντιμετωπίζει πλέον το θύμα ως απειλή για την ακεραιότητα του 

πυρήνα της,  με αποτέλεσμα το θύμα να καταρρεύσει, αφού αφενός αποτελεί στόχο 

στην εργασία του, αφετέρου στερείται υποστήριξης και κατανόησης από την 

οικογένειά του. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με το φιλικό περιβάλλον του 

θύματος. Αν συνυπολογισθούν τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι του θύματος, το 
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πρόβλημα του mobbing στην Ιταλία απασχολεί περίπου (5.000.000) άτομα.  (Ege, 

2007? Sancini et al, 2013? Andarivieni et al., x.x., σ. 6).  

 

Η Hirigoyen (2012) θεωρεί ως πιο συχνή περίπτωση παρενόχλησης την 

επίθεση που δέχεται ένας υφιστάμενος από έναν ιεραρχικά ανώτερό του (κάθετη 

παρενόχληση, από πάνω προς τα κάτω). Επίσης, αναφέρει την περίπτωση απομόνωσης 

από την ομάδα ενός ή μιας εργαζόμενου που προβιβάζεται, χωρίς η προαγωγή αυτή να 

είναι αρεστή από την ομάδα. Σύμφωνα με την ίδια ερευνήτρια, όταν εξελίσσεται το 

mobbing, η ιεραρχία, συνήθως, δεν μπλέκεται. Σε κάποιες περιπτώσεις η επίθεση του 

mobber ενισχύεται από την υπόλοιπη ομάδα, η οποία συμμετέχει ενεργά. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας φραστικής επίθεσης, μπορεί η ομάδα να γελάει, 

είτε έχει, είτε δεν έχει άλλη επιλογή. Σε άλλες περιπτώσεις, η ομάδα γίνεται μάρτυρας 

ή παρακολουθεί ως θεατής, χωρίς να αντιδρά. Από σχετικές μελέτες προέκυψε ότι τις 

περισσότερες φορές (ποσοστό 66% κατά Leymann και 90% κατά Knorz και Zapf) τα 

θύματα παρενοχλούνται από περισσότερους τους ενός θύτες (Leymann, 1993? Knorz 

και Zapf, 1996).   

 

To mobbing είναι μια σταδιακά εξελισσόμενη διαδικασία που αναπτύσσεται 

μέσα από διάφορα στάδια. O Leymann (1990b) καθόρισε τέσσερεις φάσεις ανάπτυξης, 

ως εξής: Φάση I, μία καθημερινή σύγκρουση μεταξύ συναδέλφων, που όμως μπορεί  

να αποτελέσει την εκκίνηση του mobbing. Το θύμα αρχίζει να αισθάνεται άβολα. 

Φάση II, η αρχή της παρενόχλησης. Η σύγκρουση ωριμάζει, γίνεται συνεχής και 

παίρνει τα χαρακτηριστικά του mobbing (π.χ. επιθέσεις στη φήμη του θύματος και στη 

δυνατότητα επικοινωνίας του, απομόνωσή του, υποτίμηση της προσφοράς του στην 

εργασία, απειλές κ.λπ.). Σε περίπτωση που το θύμα διαμαρτυρηθεί, γίνεται εχθρός. Οι 

ρόλοι του mobber και του mobbed διακρίνονται ξεκάθαρα. Φάση III, σφάλματα της 

Διοίκησης. Το mobbing γίνεται δημόσια. Το θύμα αρχίζει να έχει απώλειες. Η 

Διοίκηση αδυνατεί να αντιληφθεί την κατάσταση. Διαπιστώνει την αποκλίνουσα 

συμπεριφορά του θύματος χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται ότι φέρεται έτσι διότι 

βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας. Δυσανασχετεί μαζί του, λόγω της παράξενης 

συμπεριφοράς του ή λόγω της μειωμένης απόδοσής του ή λόγω των συχνών απουσιών 

του από την εργασία. Κρίνει το θύμα, ως επιζήμιο και αποφασίζει να απαλλαγεί από 

αυτό (π.χ. με απόλυση ή μετακίνηση σε άλλη θέση). Φάση IV, ο mobber επιτυγχάνει 
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το σκοπό του. Το θύμα, είτε με παραίτηση, είτε με μετακίνηση, είτε με 

συνταξιοδότηση, είτε με απόλυση, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, έχει απομακρυνθεί 

από την εργασία. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η διαπίστωση του  

Leymann (1987) ότι πίσω από το 10% με 15% του συνόλου των αυτοκτονιών στην 

Σουηδία, κάθε χρόνο, υπάρχει αυτού του είδους το υπόβαθρο. 

 

Κατά τουs Einarsen et al (1994), η διαδικασία της παρενόχλησης εξελίσσεται 

στα παρακάτω τέσσερα στάδια: 1) Εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς, 2) 

εκφοβισμός, 3) στιγματισμός και 4) πρόκληση του τραύματος στο θύμα. 

 

Ο Ege (2007), προσδιόρισε έξι φάσεις ανάπτυξης του mobbing, με λογική 

σύνδεση μεταξύ τους, μαζί με ένα προ-στάδιο που το ονόμασε «Condition Zero» 

(μηδενική κατάσταση). Στο προστάδιο αυτό, δεν υπάρχει ακόμη ηθική παρενόχληση, 

όμως αποτελεί προϋπόθεση για την μετέπειτα ανάπτυξή της, διότι υπάρχει στη φάση 

αυτή μια σύγκρουση μεταξύ συναδέλφων που θεωρείται φυσιολογική, στην οποία 

ακόμη δεν έχει στοχοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο θύμα, μπορεί όμως να αποτελέσει 

πρόσφορο έδαφος για στοχοποίηση. Ακολουθούν οι έξι φάσεις, ως εξής: Φάση I, 

εντοπίζεται το θύμα,  η αρχική φυσιολογική σύγκρουση παύει πλέον να έχει γενικό 

χαρακτήρα και στρέφεται εναντίων ενός συγκεκριμένου εργαζόμενου. Φάση II, η αρχή 

του εκφοβισμού. Το θύμα δεν εμφανίζει ακόμη ψυχοσωματικά συμπτώματα από τις 

επιθέσεις που δέχεται, αλλά μόνο μια δυσφορία και ενόχληση. Φάση III, εμφανίζονται 

τα πρώτα ψυχοσωματικά συμπτώματα στο θύμα, που συνήθως είναι ένα αίσθημα 

ανασφάλειας, αϋπνία, πανικός και προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Μπορεί να 

διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι η φάση που οδηγεί στη νόσο. Φάση IV, 

σφάλματα της διοίκησης στη διαχείριση του προσωπικού. Η μη ορθή εκτίμηση της 

κατάστασης από τη διοίκηση ευνοεί τον mobber. Το mobbing σε βάρος του 

εργαζόμενου-στόχου, εξελίσσεται πλέον δημόσια. Το θύμα νοσεί και απουσιάζει 

συχνά από την εργασία του. Φάση V, επιδείνωση των συμπτωμάτων του θύματος. Το 

θύμα βρίσκεται σε απόγνωση. Εμφανίζει περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές μορφές 

κατάθλιψης, η αγωγή με ψυχοτρόπα φάρμακα είναι μόνο ανακουφιστική, αφού το 

πρόβλημα στην εργασία εξακολουθεί να υπάρχει. Η κατάσταση, μάλιστα,  

επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, διότι η χορήγηση φαρμάκων καθιστά το θύμα 

πεπεισμένο, είτε ότι φταίει το ίδιο για ότι συμβαίνει, είτε ότι είναι αναγκασμένο να ζει 
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σε ένα κόσμο αδικίας που κανείς δεν μπορεί να τον αλλάξει. Η θλιβερή αυτή 

διαπίστωση, το σπρώχνει σε ακόμη βαθύτερη κατάθλιψη. Φάση VI, αποκλεισμός του 

θύματος από την εργασία. Είναι το τελικό στάδιο του mobbing. To θύμα 

απελευθερώνεται από τον κόσμο της εργασίας, είτε μέσω εθελοντικής παραίτησης, 

είτε μέσω μετακίνησης, απόλυσης, (πρόωρης) συνταξιοδότησης, σύνταξης ασθενείας ή 

αναπηρίας. Μπορεί όμως να φτάσει και σε ακραίες καταστάσεις, όπως οι έμμονες 

ιδέες, η εκδίκηση του mobber και σε πολύ ακραίες περιπτώσεις η δολοφονία του 

δράστη ή η αυτοκτονία. Όλα αυτά, ως προσπάθειες εξόδου, από την κατάθλιψη του 

προηγούμενου σταδίου  (Ege, 2007? Andarivieni et al., x.x., σ. 10).  

 

 

 

2.4.Οι τρόποι εμφάνισης του mobbing 

 

Ο Dr Leymann, το 1990, κατέγραψε στο ερωτηματολόγιο LIPT (Leymann 

Inventory of psychological Terror (LIPT), n.d.), σαρανταπέντε (45) τρόπους επιθετικής 

συμπεριφοράς που χρησιμοποιούν οι mobber εναντίων των θυμάτων τους, τους 

οποίους ταξινόμησε σε πέντε (5) κατηγορίες (ανάλογα με τον τομέα που πλήττεται), 

ως εξής: 

 

α) Σε ότι αφορά στην Αυτοέκφραση και Επικοινωνία 

 Ο άμεσος Προϊστάμενός σας δεν σας επιτρέπει να εκφραστείτε                                               

 Σας διακόπτουν συνεχώς όταν μιλάτε                                                                               

 Συνάδελφοί σας, σας περιορίζουν τις ευκαιρίες να εκφραστείτε                                                        

 Σας φωνάζουν και σας επιπλήττουν δυνατά                                                                                   

 Η δουλειά σας υφίσταται μια συνεχή κριτική                                  

 Υπάρχει μια συνεχής κριτική για την προσωπική σας ζωή                

 Δέχεστε τηλεφωνική τρομοκρατία                                                                                                 

 Δέχεστε προφορικές απειλές                                                                                                          

 Σας στέλνουν γραπτές απειλές                                                                              

 Σας αμφισβητούν με ματιές ή χειρονομίες                                          

 Δέχεστε αμφισβήτηση μέσα από υπονοούμενα  
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β) Σε ότι αφορά στις κοινωνικές επαφές 

 Οι άνθρωποι δεν μιλούν πλέον μαζί σας                                                                                   

 Δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν, η πρόσβασή σας σε άλλους 

απορρίπτεται               

 Μετεγκατασταθήκατε σε άλλο δωμάτιο μακριά από τους 

συναδέλφους                  

 Έχει απαγορευτεί στους συναδέλφους να σας μιλούν                                                       

 Σας φέρονται σαν να μην υπάρχετε                                                                                     

 

γ) Σε ότι αφορά στην προσωπική φήμη 

 Μιλούν άσχημα για σας πίσω από την πλάτη σας                                                               

 Κυκλοφορούν για εσάς αβάσιμες φήμες                                                                                         

 Σας γελοιοποιούν                                                                                   

 Σας αντιμετωπίζουν σαν να είστε ψυχικά άρρωστος/η                                                                       

 Σας ανάγκασαν να υποβληθείτε σε ψυχιατρική εξέταση                                   

 Γελοιοποιούν μια αδυναμία που έχετε (σωματική ή ψυχική)                                    

 Μιμούνται τις κινήσεις, τον τρόπο που περπατάτε και τη φωνή 

σας για να σας γελοιοποιήσουν   

 Γελοιοποιούν τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις σας                                           

 Γελοιοποιούν την προσωπική σας ζωή                                                  

 Γελοιοποιούν την εθνικότητά σας      

 Εξαναγκάζεστε να κάνετε μια δουλειά η οποία επηρεάζει 

αρνητικά την αυτοεκτίμησή σας         

 Οι προσπάθειές σας κρίνονται με τρόπο λανθασμένο και 

υποτιμητικό                  

 Οι αποφάσεις σας διαρκώς αμφισβητούνται                                                                 

 Σας αποκαλούν με υποτιμητικά ονόματα                             

 Δέχεστε σεξουαλικά υπονοούμενα                   
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δ) Σε ότι αφορά στην Επαγγελματική κατάσταση και Ποιότητα 

ζωής 

 

 Δεν υπάρχουν ειδικά καθήκοντα για εσάς                                                           

 Οι επιβλέποντες σας αφαιρούν τις αναθέσεις, ώστε να μην έχετε 

καθήκοντα να εκτελέσετε            

 Σας αναθέτουν εργασίες χωρίς νόημα                                               

 Σας αναθέτουν εργασίες κατώτερες των προσόντων σας                                                                

 Σας αναθέτουν συνεχώς νέα καθήκοντα                                                                              

 Σας αναθέτουν καθήκοντα που επηρεάζουν αρνητικά  την 

αυτοεκτίμησή σας                                     

 Σας αναθέτουν καθήκοντα με απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες των 

προσόντων σας για να σας δυσφημίσουν 

 

ε) Σε ότι αφορά στην Φυσική υγεία 

 

 Εξαναγκάζεστε να εκτελείτε μια σωματικά εξουθενωτική εργασία                          

 Δέχεστε απειλές για σωματική βία                                                                                              

 Χρησιμοποιούν ήπιας μορφής βία για να σας απειλήσουν                                  

 Δέχεστε σωματική κακομεταχείριση                                                                

 Σας προξενούν γενικές ζημιές για να σας επιβαρύνουν οικονομικά                                  

 Σας έκαναν ζημιές στο χώρο εργασίας και στο σπίτι σας                                          

 Σας παρενοχλούν σεξουαλικά. 

 

Σε άρθρο του καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Γιάννη Τούντα (2011) στην 

εφημερίδα Ελευθεροτυπία, αναφέρονται διάφοροι τρόποι άσκησης του mobbing, ως 

εξής:  

«συνειδητή και επαναλαμβανόμενη ταπείνωση, προσβλητική μεταχείριση, 

ειρωνεία, συκοφαντία, απειλές, αναξιοπρεπής μεταχείριση από 

προϊσταμένους, ηθελημένη απόκρυψη πληροφοριών αναγκαίων για την 

εργασία τους, ανάθεση προσβλητικών ή ανούσιων εργασιών, άρνηση 

ανάθεσης εργασίας. Επίσης, μπορεί να ασκηθεί μέσω απειλών για την 
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επαγγελματική εξέλιξη, όπως είναι η ανάθεση νέων καθηκόντων χωρίς 

προηγούμενη εκπαίδευση, η ανάθεση επικίνδυνων καθηκόντων, ο 

υπερβολικός έλεγχος, ο αποκλεισμός από σεμινάρια κατάρτισης ή 

συνεδριάσεις, η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη αναγνώρισης, οι 

πειθαρχικές απειλές, οι απειλές απόλυσης, η εσκεμμένη υποτίμηση 

προτάσεων, η αδικαιολόγητη μετάθεση και η υπερφόρτωση υποχρεώσεων 

με προθεσμίες που δεν μπορούν να τηρηθούν». 

 

 Σύμφωνα με την Maarit Vartia (2003), υπάρχουν τουλάχιστον πέντε σημεία 

που χαρακτηρίζουν τον εργασιακό εκφοβισμό: 

1. Πρόκειται για αρνητικές ή απειλητικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα τακτικά 

και κατ΄ επανάληψη με την πάροδο του χρόνου. 

2. Υπάρχει ανισορροπία δύναμης μεταξύ επιτιθέμενου και θύματος, όπου το 

ασθενέστερο μέρος είναι το θύμα. 

3. Η παρενόχληση μπορεί να ασκηθεί και από άτομα εκτός εργασιακού χώρου, όπως 

πελάτες, ασθενείς, φοιτητές, πρώην εργαζόμενους. 

4. Ο mobber αναλογιζόμενος τους κινδύνους της δράσης του, προσπαθεί να πετύχει το 

μέγιστο  αποτέλεσμα, μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο να εκτεθεί. 

5. Οι συμπεριφορές αυτού του τύπου, μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές, 

αλλά οι συχνότερες είναι ο εκφοβισμός του θύματος, τα πλήγματα στη φήμη του, η 

μείωση της απόδοσής του, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας του με την υπόλοιπη 

ομάδα, η αρνητική επίδραση στην κοινωνική του ζωή ή η απειλή για σωματική βία. 

 

 Σύμφωνα με μία σχετική έρευνα που διεξήγαγε το Workplace Bullying Institute 

(2003),  οι είκοσι πέντε (25) συνηθέστερες τακτικές του mobbing,  είναι οι εξής: 

1. Ψευδής κατηγορίες εναντίων κάποιου για λάθη που στην 

πραγματικότητα δεν έχουν γίνει (71%). 

2. Άγριες και επίμονες ματιές για τον μη λεκτικό εκφοβισμό του θύματος 

(68%). 

3. Υποτιμητική αντιμετώπιση των σκέψεων ή συναισθημάτων ενός 

ατόμου στα meetings (π.χ. με τη φράση: «ω, μα αυτό είναι ανόητο!») 

(64%). 
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4. Σιωπηλή μεταχείριση του στόχου και θέση του σε «πάγο» για να 

διαχωριστεί από τους υπόλοιπους (64%). 

5. Ανεξέλεγκτες αλλαγές διάθεσης του mobber μπροστά στην ομάδα 

(61%). 

6. Οι mobbers δημιουργούν κανόνες που ούτε οι ίδιοι δεν ακολουθούν 

(61%). 

7. Αγνόηση μιας ικανοποιητικής ή υποδειγματικής σε ποιότητα εργασίας 

που έκανε το θύμα, παρά τις προς τούτο μαρτυρίες (58%). 

8. Διαρκής και σκληρές επικρίσεις προς το θύμα, έχοντας διαφορετικά 

πρότυπα για αυτό (57%). 

9. Διάδοση καταστρεπτικών φημών σε βάρος του θύματος ή παράλειψη 

παρέμβασης ώστε να σταματήσουν να διαδίδονται τέτοιες φήμες 

(56%). 

10. Ενθάρρυνση των ανθρώπων να στέφονται εναντίων του στόχου (55%). 

11. Διαχωρισμός και απομόνωση του ατόμου από τους συναδέλφους του, 

είτε κοινωνικά, είτε σωματικά (54%). 

12. Η εμφάνιση, δημοσίως, μιας ανάρμοστης, αλλά όχι παράνομης 

συμπεριφοράς (53%). 

13. Ξεσπάσματα, κραυγές και απειλές μπροστά σε άλλους για την 

ταπείνωση του θύματος (53%). 

14. Κλοπή των ευσήμων για εργασία που έγινε από άλλους (47%). 

15. Κατάχρηση της διαδικασίας αξιολόγησης, λέγοντας ψέματα για την 

απόδοση του ατόμου (46%). 

16. Χαρακτηρισμός του στόχου ως "ανυπότακτου" γιατί αρνείται να 

ακολουθήσει αυθαίρετες εντολές (46%). 

17. Χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών για ένα πρόσωπο, ώστε 

αυτό να ταπεινωθεί ιδιωτικά ή δημόσια (45%). 

18. Άσκηση αντιποίνων στο άτομο όταν υποβάλλει  καταγγελία ή εκφράζει 

παράπονα (45%). 

19. Λεκτικές προσβολές για το φύλο, τη φυλή, την προφορά, τη γλώσσα, ή 

κάποια σωματική δυσλειτουργία (44%). 

20. Ανάθεση μιας μη επιθυμητής εργασίας, ως τιμωρία (44%). 
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21. Υπερβολικές απαιτήσεις από το στόχο (μεγάλος φόρτος εργασίας,  σε 

προθεσμίες, στα καθήκοντα) που στοχεύουν στην απομόνωσή του 

(44%). 

22. Έναρξη, αβάσιμα, μιας εκστρατείας εκδίωξης του στόχου, την οποία η 

εργοδοσία δεν σταματά (43%). 

23. Ώθηση του ατόμου στην εγκατάλειψη της θέσης του ή στη μετακίνησή 

του, προκειμένου να μην υποστεί μεγαλύτερη κακομεταχείριση (43%). 

24. Σαμποτάρισμα της συμβολής του θύματος, στην επιτυχία της ομάδας 

και στην ανταμοιβή της (41%). 

25. Εξασφάλιση της αποτυχίας του ατόμου να εκτελέσει τα καθήκοντά του 

(40%). 

   

 Οι mobber χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να βλάψουν τον στόχο τους. 

Η απομόνωση του εργαζόμενου που γίνεται στόχος, είναι ένας αποτελεσματικός 

τρόπος αποδυνάμωσής του, ώστε να καθίσταται ανυπεράσπιστος. Τα απομονωμένα 

από την υπόλοιπη ομάδα, άτομα, πιο εύκολα γίνονται θύματα εργασιακής 

παρενόχλησης, σύμφωνα με αποτελέσματα σχετικών ερευνών. Επίσης, αρκετά συχνά 

ο θύτης, επινοεί μια ανεπάρκεια του θύματος σε ότι αφορά στην απόδοσή του, 

προσβάλοντάς το συστηματικά. Κάποιες φορές, αυτή την υποτιθέμενη ανικανότητα, 

τη συνδέει με κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του, όπως π.χ. το φύλο του, την εθνικότητά 

του κ.λπ.. Σε κάποια άλλη περίπτωση, μπορεί ένας mobber που κατέχει θέση ευθύνης 

ή θέση αιρετού, να έχει αφαιρέσει  όλες τις αρμοδιότητες ενός δημοσίου υπαλλήλου, 

λόγω π.χ. ιδεολογικών ή άλλων διαφορών και την ίδια στιγμή να τον προσβάλλει 

καθημερινά, δημοσίως, λέγοντας ότι «κάθεται όλη μέρα και δεν κάνει τίποτε». Σε 

κάποιες περιπτώσεις οι θύτες χρησιμοποιούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του 

θύματος προκειμένου να θίξουν την προσωπικότητά του (Τσουκαλά, 2007). 

 

 Οι ψυχίατροι παρομοιάζουν τις παραπάνω επιθέσεις με βασανιστήρια. Η αρχή 

γίνεται με επιθέσεις που φαινομενικά θεωρούνται από ασήμαντες έως και «άνοστα» 

αστεία, οι οποίες όμως στη συνέχεια κλιμακώνονται συστηματικά και επίμονα, 

πιάνοντας απροετοίμαστο το θύμα, το οποίο αναρωτιέται τι είναι αυτό που του 

συμβαίνει. Οι ενέργειες αποσκοπούν στην απομόνωση του εργαζόμενου, στη διακοπή 

της επικοινωνίας του με την υπόλοιπη ομάδα και στη δυσφήμισή του. Ο mobber 
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εκφράζεται σκοπίμως με τρόπο ασαφή και ανακριβή, προκειμένου να δημιουργεί 

σύγχυση, ώστε να μπορεί να δικαιολογείται λέγοντας «αυτό δεν το είπα ποτέ». 

Περνάει με νύξεις τα μηνύματα που θέλει, ώστε να μην κινδυνεύει να εκτεθεί. Στην 

ομιλία του συνυπάρχουν αντιφατικά στοιχεία, στέλνει μηνύματα χωρίς λογική 

σύνδεση μεταξύ τους, ώστε να είναι καλυμμένος. Επίσης, αρνείται την απευθείας 

επικοινωνία με το θύμα. Αποφεύγει το διάλογο για να επιδεινώσει τη σύγκρουση και 

αρνείται να εξηγήσει τη στάση του, αποτρέποντας την εξεύρεση λύσης. Η άρνηση 

αυτή παραλύει το θύμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έτσι 

καθίσταται δυνατή η συνέχιση της επίθεσης από τον θύτη με τρόπους μη λεκτικής 

επικοινωνίας, όπως εξοργισμένους αναστεναγμούς, περιφρονητικά βλέμματα, 

υπονοούμενα, υποτιμητικά σχόλια που οδηγούν σταδιακά στη δημιουργία αμφιβολιών 

σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια του εργαζομένου και στην αμφισβήτηση της 

δουλειάς που προσφέρει. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν ζητά ποτέ 

συγνώμη από το θύμα, ακόμη και όταν το περιβάλλον του το απαιτεί. Ο 

συγκαλυμμένος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται το mobbing, πηγάζει από μία 

“διάκριση” που κάνει ο θύτης σε βάρος του θύματος, λόγω κάποιας αδυναμίας ή 

ιδιαιτερότητας ή διαφορετικότητας του θύματος ή λόγω διαφορών (π.χ. ιδεολογικών) 

μεταξύ τους. Επειδή όμως η διάκριση αυτή, απαγορεύεται από το νόμο και 

προκειμένου ο θύτης να μην έχει νομικές συνέπειες, επιτίθεται με τρόπο διακριτικό και 

συγκαλυμμένο, π.χ. άγρια βλέμματα, χειρονομίες, αμφισβήτηση με υπονοούμενα κ.λπ. 

δηλαδή επιθέσεις που δύσκολα το θύμα μπορεί να αποδείξει (Hirigoyen, 2012). 

 

 

2.5. Τα αίτια του φαινομένου 

 

Σύμφωνα με Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το έτος 

2001, ο επισφαλής χαρακτήρας της εποχιακής απασχόλησης, η αύξηση του αριθμού 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα ελαστικά ωράρια δημιουργούν 

πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του mobbing (Δρίβας, χ.χ.). Στο 9ο Διεθνές 

Συνέδριο της «International Association on Workplace Bulling and Harassment 

(IAWBH)», τον Ιούνιο του 2014, στο Μιλάνο, επισημάνθηκε η δραματική αύξηση του 
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φαινομένου, ειδικά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και χαρακτηρίστηκε ως μια 

«σιωπηλή επιδημία που απειλεί τους εργασιακούς χώρους». Επίσης, τονίστηκε η 

αναγκαιότητα να τύχει το ζήτημα της δέουσας προσοχής λόγω των ειδικών συνθηκών 

που βιώνει η ανθρωπότητα, εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και συνεπακόλουθης 

ανθρωπιστικής κρίσης, που έχει οδηγήσει σε απεργίες, καταλείψεις, μειώσεις μισθών, 

περικοπές εργασιακών δικαιωμάτων, καταστάσεις που γεννάνε βία στους εργασιακούς 

χώρους (Δαμουλιανού, 2014). 

Από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τα γενεσιουργά αίτια 

του mobbing μπορούν να αναζητηθούν στο εργασιακό περιβάλλον,  στην 

προσωπικότητα του θύτη και, ίσως, σε κάποια χαρακτηριστικά  του θύματος. 

 

   

2.5.1.Αίτια που εντοπίζονται στο εργασιακό περιβάλλον 

 

Τα αίτια του mobbing που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον, 

συνοψίζονται στα εξής: Στο εργασιακό άγχος, που όταν ξεπερνά τα φυσιολογικά 

επίπεδα, προκαλεί αγχώδεις αντιδράσεις, έκκριση αδρεναλίνης  και αυτή με τη σειρά 

της μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απογοήτευσης. Η απογοήτευση προκαλεί την 

επιθετική συμπεριφορά ορισμένων εργαζομένων εναντίων συναδέλφων τους 

(Leymann, 1996b? Hirigoyen, 2002). Τα αίτια εντοπίζονται και στον τρόπο 

οργάνωσης της εργασίας, στην οργανωσιακή κουλτούρα, στο κλίμα που επικρατεί στις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας δόλιας και αντισυναδελφικής 

συμπεριφοράς, στην αδυναμία της διοίκησης να διαχειριστεί τις συγκρούσεις μεταξύ 

του προσωπικού της (Einarsen et al, 1994? Leymann, 1996b). Επίσης, στην πολιτική 

που ακολουθεί μια υπηρεσία/οργανισμός (Einarsen, 1999), σε ενδεχόμενες 

οργανωτικές δυσλειτουργίες του φορέα, (Leymann, 1992, 1996a, 1996b), στην τυχόν 

ύπαρξη μιας αυταρχικής ηγεσίας (Felson, 1993), στην έλλειψη αυτονομίας των 

εργαζομένων και στον υπερβολικό έλεγχό τους, στην ασάφεια ή έλλειψη στόχων στην 

εργασία (Zapf, Knorz and Kulla, 1996), στην έλλειψη προγραμματισμού, στη χαμηλή 

ροή πληροφοριών (Vartia, 1996), στον υπερβολικό φόρτο εργασίας (Marcelissen at al, 

1998) και στα μονότονα καθήκοντα  (Appelberg et al, 1991).  
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Κατά τον Leymann (1992, 1996a, 1996b) κύρια αιτία εμφάνισης του mobbing 

είναι η ύπαρξη δυσλειτουργιών, οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ του 

προσωπικού και οι συγκρούσεις αυτές λειτουργούν ως κίνητρο για τον θύτη. Τους 

παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις μέσα στο χώρο εργασίας, τους 

διέκρινε σε “εξωγενείς” παράγοντες: η οργάνωση της εργασίας, οι λειτουργίες και η 

κατεύθυνση της εργασίας και σε “ενδογενείς” παράγοντες: η κοινωνική δυναμική της 

ομάδας εργασίας, οι προσωπικότητες των εργαζομένων και η λειτουργία της 

ψυχολογίας στην ομάδα.  

 

Κατά τον Crawford (1997), η εργασιακή παρενόχληση είναι ένα σύμπτωμα που 

υποδηλώνει την ύπαρξη δυσλειτουργιών και εσωτερικών συγκρούσεων εντός 

οργανισμού. Κατά τους Hodson, Roscigno and Lopez (2006) είναι φαινόμενο 

συνηθέστερο σε οργανισμούς με άκαμπτη ιεραρχία όπου η διοίκηση στηρίζεται στην 

διαφορά ισχύος και όχι στον ανθρωπισμό. Η έρευνά τους, αναφέρει ως πιο 

συνηθισμένη αιτία του mobbing, την αβεβαιότητα στο χώρο εργασίας καθώς και το 

χάος στην οργάνωση της εργασίας.   

 

Κατά τον Einarsen (1999), υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οργανισμών όπου 

ο εκφοβισμός υπάρχει θεσμοθετημένος στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ηγεσία και 

η διοίκηση. Συγκεκριμένα, αποτελεί μια δύναμη για τη διοίκηση και οι έχοντες θέσεις 

εξουσίας υπερισχύουν μεταξύ των mobber.  Από μια έρευνα του Lewis (2006) 

προέκυψε ότι σε κάποιους οργανισμούς μπορεί να υπάρχει ανοχή ή ακόμη και 

αποδοχή τέτοιων συμπεριφορών. Η έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη μεταξύ 

νοσηλευτών και στελεχών τους, έδειξε ότι κάποια διευθυντικά στελέχη θεωρούν τον 

εργασιακό εκφοβισμό ως έναν τρόπο για «να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να 

γίνουν». Στις Ένοπλες Δυνάμεις (στρατός), τέτοιου τύπου συμπεριφορές αποτελούν 

μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Einarsen (1999), το φαινόμενο 

έχει πιο πολλές πιθανότητες να εκδηλωθεί σε έναν οργανισμό όπου η οργανωσιακή 

κουλτούρα δείχνει ανοχή στον εκφοβισμό. Η έλλειψη κυρώσεων ερμηνεύεται από τον 

θύτη ως έγκριση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η παρενόχληση τροφοδοτείται όταν 

ο θύτης νοιώθει ότι απολαμβάνει της εγκρίσεως του οργανισμού. Όταν όμως 

συμβαίνει το αντίθετο, ο θύτης αποθαρρύνεται, αναλογιζόμενος τις συνέπειες που θα 

υποστεί (αντεπιθέσεις, τιμωρίες). 
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Εκτός από μια έκφραση της ανθρώπινης επιθετικότητας, η ηθική και 

ψυχολογική παρενόχληση των εργαζομένων, υφίσταται και ως “στρατηγική”, το 

λεγόμενο “στρατηγικό”  ή “εταιρικό” mobbing, ως μια μέθοδος που  εφαρμόζεται από 

τη διοίκηση εταιρειών ή από τον επικεφαλής ενός οργανισμού, προκειμένου να 

εξαναγκαστεί σε παραίτηση το πλεονάζων ή ενοχλητικό προσωπικό ή το προσωπικό 

μεγάλης ηλικίας (προκειμένου να αντικατασταθεί από νεότερους) ή το προσωπικό που 

θεωρείται ακατάλληλο ή διαφορετικό από την υπόλοιπη ομάδα (Τούκας κ.ά., 2012? 

Τσιαμά, 2013β). Βέβαια, η συγκριμένη περίπτωση δεν τυγχάνει εφαρμογής στο 

δημόσιο τομέα, όπου οι εργαζόμενοι είναι θεσμικά προστατευμένοι από τις απολύσεις. 

Θα μπορούσε όμως, να τύχει εφαρμογής από τη διοίκηση κάποιου δημόσιου 

οργανισμού, προκειμένου να οδηγήσει κάποιους εργαζομένους σε μετακινήσεις ή  

μετατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Hirigoyen (2002), τα αίτια πρόκλησης του 

mobbing, θα πρέπει να αναζητηθούν στη διαστροφή του σημερινού συστήματος και 

στο ναρκισσισμό της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως αναφέρει, υπάρχουν ηγέτες και 

πολιτικοί, οι οποίοι ενώ από τη μία πλευρά αποτελούν πρότυπα επιτυχίας για τους 

νέους, από την άλλη κάνουν κατάχρηση της εξουσίας και των προνομίων τους και 

χρησιμοποιούν μεθόδους ψυχολογικής πίεσης για να εξουδετερώνουν τους αντιπάλους 

τους, ώστε να παραμένουν στην εξουσία. Θεωρεί ότι ένας mobber αρκεί για να γίνει 

ένα ολόκληρο σύστημα (ομάδα, εταιρεία, κυβέρνηση) παράλογο. Όταν τέτοιου τύπου 

συμπεριφορές δεν καταγγέλλονται, εξαπλώνονται υπογείως μέσω εκφοβισμού, 

χειραγώγησης και φόβου. Τέτοιου είδους τακτικές, χρησιμοποιούν συνήθως τα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα. Επίσης, συναντώνται ως συνήθης πρακτική της “μαφίας”.  

 

 Ο ρόλο  που παίζει η υπόλοιπη ομάδα, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην 

εξέλιξη του mobbing. Η Hirigoyen (2012) υποστηρίζει ότι εάν σε κάποιο σημείο της 

διαδικασίας ανάπτυξης του mobbing, κάποιος αντιδράσει με έναν υγιή τρόπο, η 

διαδικασία θα σταματήσει. Ο λόγος που δε σταματά, είναι γιατί, συνήθως, δεν υπάρχει 

αντίδραση. Αναφέρει, επίσης, ότι ακόμη και στην περίπτωση που η παρενόχληση είναι 

οριζόντια, δηλαδή από συνάδελφο σε συνάδελφο, η ιεραρχία, συνήθως, δεν ασχολείται 

με το πρόβλημα, προκειμένου να το σταματήσει εγκαίρως,  πριν αρχίσουν οι απώλειες. 
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Ασχολείται μόνο όταν το θύμα αντιδρά με έντονο τρόπο, όπως με κλάματα ή υστερία 

ή συχνές απουσίες από την εργασία του, δηλαδή όταν η διαδικασία του mobbing έχει 

προχωρήσει αρκετά και οι απώλειες είναι πλέον εμφανείς. Τις περισσότερες φορές, τα 

μέλη της ομάδας που δε συμμετέχουν, είτε κρατούν ουδέτερη στάση, είτε ενεργούν ως 

κατάσκοποι υπέρ της μιας ή της άλλης μεριάς (Andarivieni et al., x.x., σ. 6). Κατά τον 

Leymann (1996b), η μη ανάληψη δράσης για το σταμάτημα της παρενόχλησης και η 

μη υποστήριξη του θύματος, οφείλεται στο φόβο τους να μην στοχοποιηθούν και οι 

ίδιοι και όχι γιατί μένουν αδιάφοροι σε αυτό που συμβαίνει. Κάποιες φορές, 

συνηθίζουν να ζουν με την παρενόχληση και δεν τους ενοχλεί (Robinson and O'Leary-

Kelly, 1998). Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της ομάδας, υποστηρίζουν την 

παρενόχληση, επιτρέποντας την κλιμάκωσή της, από φόβο προς την δύναμη εξουσίας 

που έχει ο θύτης (O΄Gorman, 1986). Ίσως μάλιστα στη συνέχεια, αρχίσουν να τη 

μιμούνται (Schneider, 1975).  

 

 

2.5.2.Αίτια που σχετίζονται με τον θύτη 

 

Κάποιοι ερευνητές θεωρούν το mobbing ως την έκφραση κάποιας 

“ψυχοπαθολογίας” που φέρει ο θύτης, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος  

(Einarsen et al, 1994? Gandolfo, 1995). Tα αποτελέσματα μίας μελέτης της Seigne 

(1998) με τη μέθοδο της συνέντευξης από τριάντα (30) θύματα mobbing, έδειξε ότι 

όλοι ανέφεραν ως αιτία του εκφοβισμού τους, τη δύσκολη προσωπικότητα του 

δράστη. Από αυτούς, τα 2/3 δήλωσαν ότι ο δράστης τους ζήλευε για τα επαγγελματικά 

τους προσόντα.  Σε μια άλλη μελέτη, τα θύματα θεωρούν ως τις τρεις πιο σημαντικές 

αιτίες, τον ανταγωνισμό σχετικά με τα καθήκοντα, τo φθόνο και τη ζήλια του θύτη, 

καθώς και την υπέρμετρη αυτοπεποίθησή του (Einarsen, 1999). Από μία έρευνα των 

Standmark and Hallberg, (2007) προέκυψαν ως κύριες αιτίες της συστηματικής 

εργασιακής παρενόχλησης στη δημόσια διοίκηση, ο διαρκής αγώνας των θυτών για 

απόκτηση δύναμης, η ζήλια τους προς τα υψηλότερα τυπικά προσόντα και δεξιότητες 

των θυμάτων, καθώς και οι αμφισβητούμενες ηγετικές ικανότητες των στελεχών του 

δημοσίου. Από τη μελέτη των Shallcross et al (2008) σε δημοσίους υπαλλήλους της 

Αυστραλίας, προέκυψε ότι οι θύτες ήταν άτομα που προσπαθούσαν να ανέλθουν στην 

ιεραρχία, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να πετύχουν τον σκοπό τους, Επίσης, 
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χαρακτηρίζονταν από μια έλλειψη ενσυναίσθησης, από έντονη τάση κριτικής, έντονη 

επιθυμία για άσκηση ελέγχου, τάση για διάδοση κακόβουλων φημών και προώθηση, 

με κάθε τρόπο, των φιλοδοξιών τους. 

 

 

2.5.3.Αίτια που σχετίζονται με το θύμα 

 

Σε ότι αφορά στα θύματα, όπως προκύπτει από την έρευνα, συνήθως θεωρούν  

ως αίτια, τη δική τους έλλειψη αυτοεκτίμησης, την ανικανότητά τους στη διαχείριση  

συγκρούσεων, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η 

υπερευαισθησία, η επιφυλακτικότητα, η υπακοή, η ανασφάλεια και η συστολή τους να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ελάχιστοι από αυτούς διακρίνουν ως αίτια, παράγοντες 

που απορρέουν από το εργασιακό περιβάλλον όπως το εργασιακό άγχος και το 

εργασιακό κλίμα (Shallcross at al, 2008).  

 

Την εργασιακή παρενόχληση μπορεί να την προκαλέσει και η 

″διαφορετικότητα″ του θύματος. Για παράδειγμα, οι πρώτες γυναίκες αστυνομικίνες 

σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο επάγγελμα, οι οποίες υπήρξαν εκτεθειμένες σε 

εργασιακή παρενόχληση. Τα νέα γυναικεία μέλη δεν θεωρήθηκαν αρκετά γενναία από 

την υπόλοιπη ομάδα, ώστε να είναι αστυνομικοί. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

δυσκολία για την ομάδα είναι μεγάλη, γιατί θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την ιδέα 

του τι σημαίνει να είναι κάποιος αστυνομικός και προκειμένου αυτή η ιδέα να μην 

αλλάξει, προτιμούν την εκδίωξη του “διαφορετικού” ατόμου (Archer, 1999).  

 

2.6.Το προφίλ του θύτη 

 

 Ο δράστης του mobbing στο δημόσιο τομέα μπορεί να προέρχεται είτε από το 

εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω της συχνής επαφής με το κοινό 

(Eurofound/EurWORK, 2015). Οι θύτες θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν στις 

εξής τρεις περιπτώσεις: Στους «χρόνιους» mobber, που είναι άτομα με υψηλή 

ανασφάλεια, ναρκισσιστές, που αισθάνονται αντιπάθεια για τους ανθρώπους γύρω 

τους. Τα άτομα αυτά, συμβαίνει,  σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, να επιβραβεύονται 
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και να προάγονται. Στους «ευκαιριακούς» mobber,  που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές 

όποτε τις χρειάζονται για να εξελιχθούν ιεραρχικά ή για να πολεμήσουν τους 

αντιπάλους τους. Τα άτομα αυτά, μπορούν να δείξουν και μεγάλη καλοσύνη, όταν 

αυτό τους συμφέρει. Ίσως να πρόκειται για άτομα ιδιαιτέρως ευφυή και πολύ 

κοινωνικά. Είναι η κατηγορία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και αυτή που είναι πιο 

δύσκολο να αντιμετωπισθεί. Η τρίτη κατηγορία είναι οι «παροδικοί» mobber, άτομα 

αδέξια και αντικοινωνικά που πληγώνουν τους ανθρώπους γύρω τους, λόγω έλλειψης 

ευαισθησίας, χωρίς να αντιλαμβάνονται τον πόνο που προκαλούν στους άλλους 

(Δαμουλιανού, 2007) . 

 

  Ο Dr Tim Field (1996) συγγραφέας του βιβλίου «Bully in Sight» έχει συνδέσει 

την εμφάνιση συμπεριφορών mobbing με τις παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές: 

Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας (συναισθηματική ψυχρότητα, αδιαφορία, 

έλλειψη αυτοκριτικής). Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας (το άτομο έχει 

μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν δέχεται καμία κριτική). Θεατρική Διαταραχή 

Προσωπικότητας (το άτομο παρουσιάζει θεατρινίστικη συμπεριφορά, σύμφωνα με τα 

συμφέροντά του). Ψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας (ακαμψία στη σκέψη, 

υπερβολική  τυπικότητα) (Παπαγεωργίου, 2005).   Τα άτομα που βιώνουν μια από τις 

παραπάνω διαταραχές, χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενσυναίσθησης και έλλειψη 

αισθημάτων ενοχής και μεταμέλειας (Field, 1996). 

 

Για την Hirigoyen (2012) το mobbing προϋποθέτει πάντοτε την ύπαρξη ενός 

ψυχοπαθητικού ατόμου που πάσχει από «ναρκισσιστική διαστροφή», χωρίς 

αναστολές, που δρα ψυχρά και χωρίς συναίσθημα, που μεταφέρει στους γύρω του τον 

πόνο που αδυνατεί το ίδιο να νιώσει, τις εσωτερικές συγκρούσεις του που αδυνατεί να 

διαχειριστεί, που αντλεί ικανοποίηση πληγώνοντας τους άλλους, αυξάνοντας έτσι την 

αυτοεκτίμησή του. O ψυχαναλυτής PC Racamier (2012) είναι ένας από τους πρώτους 

που αναφέρθηκε στην έννοια της «ναρκισσιστικής διαστροφής». Ο Alberto Eiguer 

(2004) όρισε τους “ναρκισσιστές” ως παράξενα άτομα με υπερβολική αίσθηση 

μεγαλοπρέπειας του εαυτού τους, που διακατέχονται από φαντασιώσεις απεριόριστης 

επιτυχίας και δύναμης, έχουν μεγάλη ανάγκη για θαυμασμό, έλλειψη ενσυναίσθησης, 

αλαζονική στάση και συμπεριφορά. Τα άτομα αυτά, υπό την επήρεια της 

μεγαλοπρέπειας του εαυτού τους, προσπαθούν να συνδεθούν με ένα δεύτερο άτομο, 
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αφοπλίζοντάς το, επιτιθέμενοι στην αυτοεκτίμησή του, στον αυτοσεβασμό και στην 

πίστη για τον εαυτό του. Αισθάνονται έντονο φθόνο για εκείνους που έχουν όσα οι 

ίδιοι στερούνται ή για εκείνους που απλώς δείχνουν ότι απολαμβάνουν ευχαρίστηση 

στη ζωή τους. Ο λόγος που τα άτομα αυτά δεν εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα, 

είναι γιατί βρίσκουν την ισορροπία τους προκαλώντας πόνο στους άλλους. Δεν το 

κάνουν σκόπιμα για να βλάψουν, αλλά βλάπτουν γιατί δεν ξέρουν πως αλλιώς να 

υπάρξουν. Ο φθόνος, η προκατάληψη, η ανάγκη για εξουσία, η επιθυμία για έλεγχο 

και κυριαρχία, η ανάγκη για επιβεβαίωση, ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας και 

ανεπάρκειας, οδηγούν το θύτη σε αυθαίρετη, αντιδεοντολογική ή παράλογη 

συμπεριφορά, η οποία όμως είναι συγκαλυμμένη, για να μην επιφέρει κυρώσεις 

(Χονδρού, χ.χ.). Οι mobbers προκειμένου να καλυφθούν, εμφανίζονται ως ηθικολόγοι, 

πολύ ένθερμοι υπερασπιστές της ηθικής, της αλήθειας και του καλού. Επίσης, έχουν 

την ικανότητα να χρεώνουν σε άλλους, καταστροφές που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι 

και μετά να εμφανίζονται ως “σωτήρες” για να πάρουν την εξουσία. Είναι άτομα που 

ποτέ δεν παραδέχονται τα λάθη τους και που πάντοτε φροντίζουν επιμελώς να 

σβήνουν τα ίχνη των παραπτωμάτων τους (Hirigoyen, 2012). 

 

Από αξιόπιστα στοιχεία, προκύπτει ότι τα άτομα που ασκούσαν bullying στο 

σχολείο σε άλλα παιδιά, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε mobbers, 

ως ενήλικες. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι μεταξύ γενεών μπορεί να υπάρξει μια 

συνέχεια σε τάσεις εκφοβισμού (Ttofi, Farrington, & Losel, 2012).  Αντιστοίχως, τα 

ευρήματα δείχνουν ότι η θυματοποίηση στο σχολείο από το bullying, αυξάνει τον 

κίνδυνο για κάποιον να υπάρξει θύμα και ως ενήλικας  (Smith et al, 2003). 

 

Υπάρχει και η άλλη άποψη, την οποία υποστήριξε και ο Leymann (1986) 

σύμφωνα με την οποία ο θύτης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Θεωρούσε ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του θύτη και του θύματος, από μόνα τους, δεν 

είναι αρκετά ώστε να προκαλέσουν mobbing. Δεν έχει να κάνει με χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου, αλλά με άλλους παράγοντες, όπως το κακό περιβάλλον 

εργασίας,  η κακή οργάνωση και η μη ορθή διαχείριση.  Με αυτή την άποψη συμφωνεί 

και ο  Westhues (2002), σύμφωνα με τον οποίο η ηθική παρενόχληση δεν έχει σχέση 

με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του θύτη, αλλά με τις  κοινωνικές δομές 

και τις δομές εξουσίας που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Για το λόγο αυτό, το 
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φαινόμενο διαφέρει ανάμεσα στους τύπους των οργανισμών. Συμφωνεί όμως, ότι στο 

σύνολό του, εμφανίζεται συχνότερα στο δημόσιο από ότι στον ιδιωτικό τομέα. 

  

 

2.7.Η προσωπικότητα του θύματος 
 

Αποτελεί ένα ερώτημα για αρκετούς ερευνητές, εάν κάποια χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας που συναντώνται συχνά στα θύματα του mobbing, προϋπήρχαν   

πριν δεχτούν τη βία ή αν είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης της βίας πάνω τους 

(Sancini et al, 2013). 

Ο Leymann (1987), υποστήριζε ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου που μπαίνει 

στο στόχαστρο ενός mobber δε διαθέτει κάποια συγκεκριμένα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά, αλλά ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αποτελέσει υποψήφιο θύμα. 

Θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν τύποι προσωπικότητας που να είναι επιρρεπείς στη 

θυματοποίηση από τέτοιου είδους συμπεριφορές  (Leymann & Gustafsson, 1996). 

Υπήρξε ο πρώτος από τους συναδέλφους του που αντιλήφθηκε ότι οι ασθενείς/θύματα 

mobbing, δεν ήταν άτομα που από πάντα έφεραν κάποια ψυχοπαθολογία ή 

χαρακτηρίζονταν ως “αδύναμα”, ευαίσθητα, ευάλωτα, ανασφαλή κ.λπ., αλλά άτομα 

που νόσησαν εξαιτίας της ψυχολογικής επίθεσης που δέχτηκαν. Υποστήριζε ότι ο 

εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στον καθένα. Συμφωνούσε, όμως, στο ότι υπάρχουν 

κάποιες ευάλωτες ομάδες, που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν θύματα  

mobbing.  

 

Από την έρευνα έχει προκύψει ότι αυτό που χαρακτηρίζει, αρκετά συχνά, την 

ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι ένα στοιχείο “διάκρισης” 

σε βάρος του θύματος για διάφορους λόγους. Συχνά πέφτουν θύματα εργασιακής 

παρενόχλησης, άτομα που για κάποιο λόγο διαφέρουν από την υπόλοιπη ομάδα στο 

φύλο, στην εθνικότητα, στις πολιτικές πεποιθήσεις, στις σεξουαλικές επιλογές, οι 

ανάπηροι, (Δρίβας, χ.χ.). Επίσης, άτομα των οποίων ο τρόπος ζωής, η οικογενειακή 

κατάσταση, η εργασιακή κατάσταση, οι ικανότητες και τα ταλέντα, γεννούν στους 

θύτες συναισθήματα φθόνου και ζήλιας (Piñuel y Zabala, 2001). Για παράδειγμα, 

αυτός που είναι πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, ο πιο επιτυχημένος, αυτός που 

έχει αυξημένα τυπικά προσόντα, η πιο όμορφη γυναίκα. Επίσης, μία γυναίκα σε ένα 
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ανδροκρατούμενο επάγγελμα, για παράδειγμα οι γυναίκες αστυνομικίνες. Στον 

αντίποδα, ένα άνδρας, σε ένα γυναικοκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον π.χ. ένας 

βοηθός νοσηλευτή. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, τα 

άτομα είναι πιο συχνά εκτεθειμένα σε παρενόχληση από τους συναδέλφους τους, που 

ανήκουν στο αντίθετο φύλο (Eriksen and Einarsen, 2004). Ειδικότερα, σε ότι αφορά 

στις γυναίκες, η έρευνα έχει δείξει ότι σε Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία και 

Νορβηγία δεν εμφανίζονται στα ποσοστά παρενόχλησης, σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο φύλων. Αντιθέτως, στη Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, 

Λουξεμβούργο και Εσθονία, τα ποσοστά παρενόχλησης των γυναικών, εμφανίζονται 

υψηλότερα. Η έκπληξη έρχεται από τη Γαλλία, όπου το ποσοστό παρενόχλησης των 

ανδρών εμφανίζεται υψηλότερο από αυτό των γυναικών (8,4% γυναίκες και 10,5% 

άνδρες) (Eurofound cited in Vartia, n.d.). Επίσης, έρευνα των Hodson, Roscigno and 

Lopez (2006), έδειξε ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε μειονότητες ή είναι χαμηλά 

αμειβόμενοι, έχουν περισσότερες πιθανότητες να υπάρξουν θύματα. 

 

Σε άρθρο του περιοδικού Der Spiegel (2016), αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 

οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις προσελκύουν το mobbing, σαν τα δέντρα στην 

ύπαιθρο που τραβάνε τους κεραυνούς. Πολλές έρευνες τις εμφανίζουν ως συχνότερα 

θύματα παρενόχλησης, με τη μορφή προσβολής του φύλου τους και όχι για κάποιο 

άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψή τους. Στις 

γυναίκες είναι πολύ πιθανό το mobbing να συμβαίνει λόγω άρνησης σε προτάσεις 

σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει δεχτεί από προϊστάμενο ή συνάδελφο, ο οποίος 

στη συνέχεια της φέρεται προσβλητικά. Η μελέτη των  Shallcross et al (2008) στο 

δημόσιο τομέα της Αυστραλίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πιο συχνά γίνονται 

στόχοι οι γυναίκες, οι οποίες όμως, από την άλλη πλευρά, εμφανίζουν περισσότερες 

πιθανότητες να είναι οι δράστες. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, συχνά γίνονται θύματα 

παρενόχλησης, οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαφέρουν από την κυρίαρχη ομάδα. Αυτό 

θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι στον δημόσιο τομέα της Αυστραλίας 

επικρατεί η κουλτούρα της συμμόρφωσης και όχι η κουλτούρα του σεβασμού και της 

αποδοχής της διαφορετικότητας (Kamp & Hagedorn-Rasmussen, 2004). Από την 

Έκθεση του Eurofound/EurWORK, έτους 2016, με τίτλο «Υγεία και ευημερία στην 

εργασία» προκύπτει ότι οι γυναίκες εργαζόμενες πλήττονται περισσότερο από την 

ηθική παρενόχληση, όπως επίσης και από τη σεξουαλική παρενόχληση που αποτελεί 
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όμως ένα “διακριτό” φαινόμενο. Ενώ οι άνδρες, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε 

φαινόμενα σωματικής βίας –επίσης διακριτό φαινόμενο από αυτό της ηθικής 

παρενόχλησης - (Eurofound/EurWORK, 2016). Ιδιαιτέρως έντονη, στους χώρους 

εργασίας είναι και η παρενόχληση των ομοφυλόφιλων. Η ηλικία είναι ένα 

χαρακτηριστικό που επίσης μπορεί να διαφοροποιήσει έναν εργαζόμενο από τους 

υπόλοιπους. Π.χ. ο πολύ νέος υπάλληλος που αποδίδει περισσότερο, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ανταγωνιστικά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους, που 

αποδίδουν λιγότερο, παίρνουν όμως περισσότερα λεφτά και συνεπώς αισθάνονται ότι 

απειλούνται ή και αντίστροφα: ο μεγαλύτερος σε ηλικία υπάλληλος που αμείβεται 

καλύτερα να γίνει στόχος των νεότερων, όταν αυτοί υπερισχύου αριθμητικά. 

Περαιτέρω, οι έγκυες γυναίκες και οι λεχώνες που εκ των πραγμάτων είναι λιγότερο 

παραγωγικές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με άρθρο του Brian Milligan (2015) 

στο BBC News, η εργασιακή παρενόχληση συναντάται συχνότερα σε συγκεκριμένες 

ομάδες όπως οι  εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που ανήκουν σε μειονότητες, οι 

γυναίκες που εργάζονται σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, οι 

εργαζόμενοι με αναπηρία και προβλήματα υγείας, οι ομοφυλόφιλοι. Επίσης, παροδικά 

πιο ευάλωτα στο mobbing καθίστανται τα εσωστρεφή άτομα που δεν είναι πολύ 

δικτυωμένα εντός του εργασιακού χώρου, τα άτομα που τυχαίνει να βιώνουν 

προσωπικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα ένας πρόσφατος χωρισμός, θάνατος ή 

ασθένεια, γεγονός που ο θύτης μπορεί να εκμεταλλευτεί (Τσουκαλά, 2007).  

 

Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι τα ιδιαιτέρως ικανά και έντιμα  άτομα, 

που ξεχωρίζουν από το μέσο όρο, προκαλούν τον φθόνο και τον θυμό του θύτη, καθώς 

επίσης και τα άτομα που αντιστέκονται στη χειραγώγηση ενός εξουσιαστικού 

προϊσταμένου ή συναδέλφου (Τσουκαλά, 2007).  

 

Ο Ege (2007) διεξήγαγε έρευνες έξι ετών στην Ιταλία προσπαθώντας να 

προσδιορίσει ομάδες εργαζομένων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, χωρίς όμως να 

κατορθώσει να φτάσει σε κάποιο γενικό συμπέρασμα. Από τις έρευνες αυτές, 

προέκυψαν ενδείξεις, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Η ηθική 

παρενόχληση αποτελεί μάστιγα για τους εργαζόμενους σε υπαλληλικές θέσεις 

(περισσότερο για τους υπαλλήλους γραφείου) και περισσότερο αυτούς του δημοσίου 

τομέα, με πιο συχνή εμφάνιση στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της 
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δημόσιας διοίκησης. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι να ασκείται από συναδέλφους 

και προϊσταμένους σε εργαζόμενους, λόγω διαφορών ιδεολογίας. Μια έρευνά του, το 

έτος 2001, εμφανίζει να πλήττονται περισσότερο οι άνδρες μεταξύ ηλικίας 30-40 και 

οι γυναίκες μεταξύ ηλικίας 40-50.  

 

Η Hirigoyen (2012) θεωρεί το mobbing κυκλικό φαινόμενο, διότι η σκόπιμα 

επιθετική συμπεριφορά του mobber δημιουργεί άγχος στο θύμα του, το οποίο ενεργεί 

προκειμένου να αμυνθεί. Η άμυνά του αυτή γεννά νέες επιθέσεις από το θύτη. Μετά 

από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εξέλιξης της σύγκρουσης, κανένας δεν ασχολείται 

με το ποιός την προκάλεσε. Τα θύματα, λόγω του φόβου που βιώνουν, οδηγούνται σε  

παθολογικές συμπεριφορές, τις οποίες όμως χρησιμοποιεί ο θύτης ως άλλοθι για να 

δικαιολογήσει αναδρομικά την επιθετικότητά του. Όσο η σύγκρουση βρίσκεται σε 

εξέλιξη, το θύμα εμφανίζει κακή διάθεση, έχει ενεξήγητη συμπεριφορά και αισθάνεται  

αποσταθεροποίηση, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το 

άτομο ήταν έτσι και από πριν. Το θύμα βγάζει αυτή την προσωπικότητα ως μια 

αμυντική διαδικασία, που δεν θα πρέπει να θεωρείται παθολογική. Η Hirigoyen (2001) 

ταξινομεί τα θύματα του mobbing σε τρεις κατηγορίες: Στα φωτεινά και ελκυστικά 

άτομα, τα οποία όμως θεωρούνται επικίνδυνα από την ηγεσία της ομάδας, λόγω 

ανταγωνισμού. Στα ενεργά και αποτελεσματικά άτομα, που προσπαθούν να επιβάλουν 

μεταρρυθμίσεις ή να εφαρμόσουν μια νέα κουλτούρα. Για παράδειγμα, ένας νέος 

Διευθυντής που ήρθε από το εξωτερικό και φέρει μια άλλη κουλτούρα, την οποία δεν 

αποδέχεται η ομάδα. Στα ευάλωτα, αδύναμα άτομα που έχουν ανάγκη την αγάπη και 

την έγκριση και δίνουν την εντύπωση του ακίνδυνου και ανυπεράσπιστου ατόμου. 

 

 

2.8.Οι επιπτώσεις του φαινομένου 
 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: στον 

δημόσιο υπάλληλο που δέχεται την παρενόχληση (θύμα), στη δημόσια υπηρεσία ή 

δημόσιο Οργανισμό όπου εκτυλίσσεται το φαινόμενο, καθώς και στην κοινωνία, 

γενικότερα. 
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2.8.1. Στο θύμα 

 

 Το mobbing αποτελεί μια τραυματική εμπειρία για όποιον το βιώνει, καθώς και 

για την οικογένειά του. Οι επιπτώσεις της εργασιακής παρενόχλησης είναι αρνητικές 

και επηρεάζουν τον αποδέκτη ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά. Ο ύπουλος 

χαρακτήρας της συγκεκριμένης κακομεταχείρισης, καταστρέφει την ψυχική ευεξία 

των θυμάτων και μπορεί να προκαλέσει ψυχοπαθολογικές και ψυχοσωματικές 

διαταραχές (Keashly and Harvey, 2005).  

 

Σε ότι αφορά στην ψυχολογία του θύματος, η αποσταθεροποίηση που με τόσο 

επιτήδειο τρόπο επιχειρείται από τον θύτη, προκαλεί στο θύμα, απώλεια 

αυτοπεποίθησης, μείωση αυτοεκτίμησης, αβεβαιότητα, φόβο, συνεχές άγχος, 

ευερεθιστότητα, έλλειψη κινήτρων, αδυναμία συγκέντρωσης, θυμό, ενοχές, ντροπή, 

επιθετικότητα, εμμονές, τάση απομόνωσης, αίσθηση απόρριψης, σύγχυση, παραίτηση, 

κατάθλιψη, τάσεις αυτοκαταστροφής (Τούντας, 2011? Τσουκαλά, 2007? Χονδρού, 

χ.χ.). Θίγεται η ηθική υπόσταση του ατόμου, προσβάλλεται η αξιοπρέπειά του, 

μειώνεται η ικανότητά του για εργασία και συνεπώς η απόδοσή του. Ως συνέπειες του 

μετατραυματικού στρες (δηλαδή του άγχους που προκύπτει μετά από μια ή 

επαναλαμβανόμενες τραυματικές εμπειρίες), το άτομο φοβάται να πάει στην εργασία 

του, αντιλαμβάνεται κάθε παρατήρηση ως επίθεση, πληγώνεται συνεχώς και ακόμη 

και στην περίπτωση που θα απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας, μπορεί και πάλι να 

αισθάνεται αδύναμος να προχωρήσει μπροστά και να ξεπεράσει το πρόβλημα 

(Τσουκαλά, 2007). Σε περίπτωση που τα προβλήματα αυτά δεν θεραπευτούν 

εγκαίρως, είναι πολύ πιθανό, το θύμα να χρειαστεί ψυχοθεραπευτική φροντίδα 

(Τούντας, 2011).   

 

Σε ότι αφορά στην σωματική υγεία του θύματος, εμφανίζονται συμπτώματα 

όπως εξανθήματα, έλκη, διαταραχές στην διατροφική συμπεριφορά, καρδιαγγειακές 

παθήσεις, διαταραχές στον ύπνο, απώλεια συγκέντρωσης, κακή μνήμη, κόπωση, 

αλκοολισμός, κάπνισμα, κατάχρηση φαρμάκων, μέχρι παρανοϊκές εκδηλώσεις και 

διαταραχές προσωπικότητας (Ege, 2007? Τούντας, 2011). Η δε αποδοτικότητα του 

ατόμου, σύμφωνα με τον Ιατρό Εργασίας Δρίβα (χ.χ.) μπορεί να μειωθεί έως και 80 %.  
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Τέλος, το mobbing μπορεί να προκαλέσει στο θύμα και κοινωνικά 

προβλήματα.  Από έρευνες έχει προκύψει ότι τα θύματα εργασιακού εκφοβισμού είναι 

λιγότερο δημοφιλή,  τίθενται στο περιθώριο από την υπόλοιπη ομάδα, υποφέρουν από 

έλλειψη επικοινωνίας (Leymann, 1986). Η μετα-ανάλυση των  Sancini et al (2013), 

βάση μελετών που έλαβαν χώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, επαληθεύουν τα 

παραπάνω συμπτώματα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τα θύματα του mobbing 

πιστεύουν λιγότερο στη δικαιοσύνη, γίνονται πιο κυνικά, εμφανίζουν μείωση της 

συναισθηματικής ισορροπίας τους, μείωση της αυτοεκτίμησής τους, αυξημένο στρες, 

αίσθημα απογοήτευσης, έλλειψη προσωπικής ικανοποίησης, αίσθηση της έλλειψης 

αλληλεγγύης από τους συναδέλφους τους, μείωση της ψυχικής υγείας τους, μέχρι και 

κατάθλιψη, διαταραχές άγχους, εμμονές, κρίσεις πανικού, τάση για απομόνωση, 

διατροφικές διαταραχές, μετατραυματικό στρες, ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, μείωση 

απόδοσης, μείωση θετικής στάσης απέναντι στη ζωή, παθολογικές καταστάσεις στη 

σωματική υγεία με τάση επιδείνωσης στο πέρασμα του χρόνου. 

 

Στον Πίνακα (1) που ακολουθεί, καταγράφονται τα προβλήματα υγείας που 

μπορεί να προκαλέσει η εργασιακή παρενόχληση. 

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί πόσα από τα άτομα 

που θα υποστούν εργασιακή παρενόχληση θα εμφανίσουν ψυχοπαθολογικά ή/και 

ψυχοσωματικά συμπτώματα. Τα  χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του θύματος 

μπορεί να αποτρέψουν την εμφάνιση  των συμπτωμάτων ή να την επιτείνουν 

(Παναγιωτάκη, 2014). 
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Πίνακας 1.  

Προβλήματα υγείας που προκαλεί η εργασιακή παρενόχληση. 

 

Ψυχοπαθολογικά Ψυχοσωματικά Συμπεριφορικά 

Εκδηλώσεις άγχους Αρτηριακή πίεση Αυτό /ετεροεπιθετικές αντιδράσεις 

Απάθεια Άσθμα Διαταραχές διατροφής 

Αποφυγή αντιδράσεων Καρδιακή αρρυθμία Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ 

Προβλήματα συγκέντρωσης Στεφανιαία νόσος Αύξηση καπνίσματος 

Καταθλιπτική διάθεση Δερματίτιδα Σεξουαλικές δυσλειτουργίες 

Φοβικές αντιδράσεις Τριχόπτωση Κοινωνική απομόνωση 

Αναβίωση του γεγονότος Πονοκέφαλοι  

Υπερδιέγερση Μυϊκοί πόνοι  

Ανασφάλεια Έλλειψη ισορροπίας  

Αϋπνία Ημικρανίες  

Εμμονές Στομαχικοί πόνοι  

Ευερεθιστότητα Έλκος  

Έλλειψη πρωτοβουλιών Ταχυκαρδία  

Μελαγχολία   

Αλλαγές στη διάθεση   

Επαναλαμβανόμενοι 

εφιάλτες 

  

 

Πηγή: Protecting Workers’ Health Series N° 4 

https://symvstathmos.wordpress.com/2014/06/12/%CE%B7-

%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/ 

 

 

 

 

 

https://symvstathmos.wordpress.com/2014/06/12/%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://symvstathmos.wordpress.com/2014/06/12/%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://symvstathmos.wordpress.com/2014/06/12/%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://symvstathmos.wordpress.com/2014/06/12/%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
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2.8.2. Στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

 

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της εργασιακής παρενόχλησης 

δεν περιορίζονται μόνο στα θύματα, αλλά επηρεάζουν και την υπηρεσία/οργανισμό 

στον οποίο εμφανίζονται τα κρούσματα. Υπονομεύεται η ομαδική και οργανωτική 

αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των δημοσίων υπηρεσιών (Serafeimidou 

and Dimou, 2016). Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων είναι και οι συχνές απουσίες 

των θυμάτων από την εργασία τους, που σε συνδυασμό με την απώλεια κινήτρων, τη 

μείωση ικανοποίησης από την εργασία και την έλλειψη αφοσίωσης, οδηγούν σε 

μείωση της παραγωγικότητάς τους, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση της 

αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και την ταυτόχρονη αύξηση του κόστους 

λειτουργίας τους (Arcangeli et al, 2014? Hoel, Einarsen and Cooper, 2003). Ενώ το 

επίπεδο απόδοσης του εργαζόμενου μπορεί να μειωθεί, λόγω της παρενόχλησης, έως 

και 80%, ενώ αυτός συνεχίζει να αμείβεται κανονικά με το 100% του μισθού του. 

Συνεπώς, ο εργαζόμενος/θύμα, στοιχίζει πολύ ακριβά στο δημόσιο.  Η ενδεχόμενη 

οικειοθελής μετακίνησή του σε άλλη υπηρεσία, συνεπάγεται το κόστος εκπαίδευσης 

του προσωπικού που θα τον αντικαταστήσει. Επιπροσθέτως, το δυσάρεστο κλίμα στο 

χώρο εργασίας, επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία των υπολοίπων εργαζομένων, οι 

οποίοι βιώνουν την εμπειρία ως μάρτυρες και είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς να 

εμφανίσουν, επίσης, συμπτώματα μείωσης της απόδοσήw τους ή την επιθυμία να 

απομακρυνθούν από ένα ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον (Heames and Harvey, 

2006).  

 

Πέρα όμως από την αποδοτικότητα, το mobbing επηρεάζει αρνητικά και την 

ποιότητα του παραγόμενου έργου μιας υπηρεσίας (Κοΐνης & Σαρίδη, 2013).  

Συγκεκριμένα η μείωση της αποδοτικότητας, οδηγεί σε αδυναμία τήρησης 

προθεσμιών, ελλιπή εξυπηρέτηση των πολιτών, πλήγμα στη φήμη της υπηρεσίας, 

κλονισμό της εμπιστοσύνης του πολίτη στη Δημόσια Διοίκηση, αμφισβήτηση της 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα,  πτώση του ηθικού των 

δημοσίων υπαλλήλων, έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς τη Διοίκηση, διότι θεωρούν 

ότι δεν είναι ικανή να τους προστατεύσει,  επικράτηση ανασφάλειας. Περαιτέρω, 

υπάρχει η πιθανότητα λαθών από το θύμα, ο κίνδυνος δολιοφθορών από το θύτη, 

καθώς και η κατασπατάληση του χρόνου εργασίας του mobber στο σχεδιασμό των 
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δράσεών του. Το κόστος του mobbing στο δημόσιο (άμεσο και έμμεσο) είναι 

πολλαπλό και σε αυτό προστίθενται και το κόστος της διερεύνησης καταγγελιών και 

κίνησης  πειθαρχικών διαδικασιών (Ferrari, 2004? Heames and Harvey, 2006? Ege, 

2007). 

 

2.8.3.Στο σύνολο της κοινωνίας 

 

 Το κοινωνικό σύνολο δεν μένει ανεπηρέαστο από το φαινόμενο mobbing. Σε 

κοινωνικό επίπεδο, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων 

αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, αφού οι αρνητικές συνέπειές του 

επεκτείνονται στο σύνολο της κοινωνίας.  

 

Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των υπαλλήλων/θυμάτων που κανονικά θα  

έπρεπε να εργάζονται και να παράγουν έργο, είναι μια σημαντική επιβάρυνση για το 

κοινωνικό σύνολο. Στη Σουηδία και στη Γερμανία, οδηγήθηκαν σε πρόωρη 

συνταξιοδότηση, εξαιτίας της εργασιακής παρενόχλησης, εκατοντάδες χιλιάδες 

υπάλληλοι, κοστίζοντας πολύ ακριβά στο κοινωνικό σύνολο ( Εge, 2007).  

 

Η μετακίνηση ενός εργαζόμενου σε άλλη υπηρεσία, προκειμένου να αποφύγει 

το mobbing, καθώς επίσης και η λήψη συχνών αδειών από τους υπαλλήλους που 

στοχοποιούνται, επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς τον  

φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα εκπαίδευσης του 

νέου προσωπικού.  

 

Μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το σύνολο της κοινωνίας 

αποτελούν τα έξοδα περίθαλψης των εργαζομένων που εξαιτίας της έκθεσής τους σε 

ηθική και ψυχολογική παρενόχληση, χρειάζονται φαρμακοθεραπευτική φροντίδα και 

ψυχοθεραπεία. 

 

Πέρα από το οικονομικό κόστος, οι απώλειες για το κοινωνικό σύνολο 

εντοπίζονται στην ποιότητα και στην ποσότητα του παραγόμενου έργου των δημοσίων 

υπηρεσιών. Παράγοντες όπως η κακή ψυχολογία των εργαζομένων και το αρνητικό 
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κλίμα στην εργασία, επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση, όχι μόνο των θυμάτων, αλλά 

και των μαρτύρων του mobbing. Συνεπώς, οι αρνητικές επιπτώσεις του mobbing  

εντοπίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά: Κατά 

πόσο ένας mobbed υπάλληλος είναι σε θέση να εξυπηρετήσει κοινό; Πως 

συμπεριφέρεται στους πολίτες;  Πόσο επηρεάζεται η παραγωγικότητά του; Τι 

ποιότητα εργασίας προσφέρει; Πόσο αποτελεσματικός είναι; Αυτά και άλλα πολλά 

ερωτήματα θα μπορούσαν να απαντηθούν σε μία έρευνα, όπου το δείγμα θα 

αποτελούνταν αποκλειστικά από δημόσιους υπαλλήλους-θύματα mobbing. 

 

 

2.9.Αντιμετώπιση του φαινομένου 

 

2.9.1. Σε θεσμικό επίπεδο 

 

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουν θεσπιστεί ειδικές και σαφής διατάξεις για 

την καταπολέμηση του mobbing και μάλιστα σε αρκετά κράτη της Ευρώπης όπως η 

Σουηδία, η Γερμανία, η Ιταλία, το «σύνδρομο mobbing» έχει χαρακτηριστεί ως 

επαγγελματική νόσος (Κωνσταντινίδης, 2011? Σάκουλα, Μπελαλή, & Σταθαρού, 

2014). Η Σκανδιναβία, υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών 

κατά της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Στη Σουηδία, η σχετική 

νομοθεσία υφίσταται από το 1993 και έχει επιβληθεί νομοθετικά η υποχρέωση στους 

εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή τέτοιου είδους συμπεριφορών. 

Επίσης, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, έχουν λάβει νομοθετικά 

μέτρα ειδικά για το φαινόμενο του mobbing (Vartia, n.d.). Ομοίως και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Στη Γαλλία, η ηθική παρενόχληση 

θεωρείται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται μέχρι και δύο χρόνια φυλάκιση. Υπάρχει η 

δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολαβητή, καθώς και η δυνατότητα παρέμβασης από 

τα εργατικά σωματεία. Επίσης, θεσμοθετήθηκε η ευθύνη του εργοδότη να προστατεύει 

τους εργαζόμενους. Ομοίως και από τη Βελγική νομοθεσία, καθίσταται σαφής η 

ευθύνη του Προϊσταμένου ή του εργοδότη να προστατεύει τους εργαζομένους 

απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις (Τούντας, 2011). Η Ολλανδία, η οποία έλαβε 

προληπτικά μέτρα, εμφάνισε πτώση στον αριθμό κρουσμάτων να εργασιακής 
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παρενόχλησης. Η Ιρλανδία κι η Σλοβενία έχουν εισάγει πρόσφατα στη νομοθεσία 

τους, νομικούς ορισμούς της εργασιακής παρενόχλησης (Eurofound/EurWork, 2015). 

Υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρώπης που επίσης έχουν ενσωματώσει στο Δίκαιό τους 

ρυθμίσεις για το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης των 

εργαζομένων, όπως είναι η Αυστραλία, οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς.  

Παρά την πρόοδο σε ορισμένες χώρες, σε άλλες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα, δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του φαινομένου, αλλά αυτό 

αντιμετωπίζεται μέσα από γενικές νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας του 

δικαιώματος στην εργασία, περί ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και 

καταπολέμησης των διακρίσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα θύματα να μην 

κινούνται συνήθως νομικά, διότι γνωρίζουν ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να 

δικαιωθούν (Eurofound/EurWork, 2015).  

 

Απαιτείται από τις Κυβερνήσεις των χωρών, να συνειδητοποιήσουν την έκταση 

του προβλήματος και τις πολλαπλές απώλειες που αυτό επιφέρει, ώστε να 

προχωρήσουν στις απαραίτητες νομοθετικές και λοιπές θεσμικές παρεμβάσεις που θα 

περιορίσουν την εμφάνιση των κρουσμάτων (Eurofaound/EurWORK, 2016). Επίσης, 

είναι απαραίτητο  όλοι οι  αρμόδιοι εταίροι (Συνδικάτα, Επιθεώρηση Εργασίας, 

Διοικήσεις Οργανισμών και Πολιτεία) να συμπράξουν από κοινού στην ίδια 

κατεύθυνση,  για την αντιμετώπιση του προβλήματος (Vartia, n.d.). 

 

 

2.9.2. Σε ατομικό επίπεδο 

 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει κάποια στρατηγική αντιμετώπισης 

του mobbing σε ατομικό επίπεδο. Το πώς θα το αντιμετωπίσει ο καθένας, εξαρτάται 

από την προσωπικότητά του. Ιδιότητες όπως η καλή αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία, 

είναι κατά τον Leymann (1986) πολύ σημαντικό όπλο στην αντιμετώπιση της 

παρενόχλησης. Με θετική στάση και με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μπορεί το άτομο 

να ξεπεράσει τα προβλήματα. Κατά τη Hirigoyen (2012) ένα καλός τρόπος είναι η 

αδιαφορία, το χαμόγελο και το χιούμορ καθώς και η προσεκτική προετοιμασία του 

θύματος στην υπεράσπιση του εαυτού του (π.χ. κρατώντας σημειώσεις για ότι του 
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συμβαίνει). Χρειάζεται προσοχή από τη μεριά του θύματος, ώστε να αποφευχθεί η 

ειρωνεία και οποιαδήποτε άλλη κίνηση επίθεσης προς το θύτη Το θύμα πρέπει να 

φαίνεται ασυγκίνητο, ώστε να μη μπει στο παιχνίδι που θέλει να το βάλει ο θύτης, 

δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο δράσης-αντίδρασης. Την αντίδραση των θυμάτων, τη 

χρησιμοποιούν οι θύτες εκ των υστέρων, ως άλλοθι, για να δικαιολογήσουν τις δικές 

τους επιθέσεις.  

 

Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που από το φόβο επιδείνωσης της 

σύγκρουσης δεν αντιδρούν, βιώνουν την κατάσταση σιωπηλά και τελικά υποφέρουν 

από ψυχοσωματικά συμπτώματα. Κάποιοι από αυτούς, για να ξεπεράσουν τα 

στυπώματα του mobbing, χρειάζονται φάρμακα, αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά. 

Επίσης, ίσως χρειαστεί να απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας, ως τη μόνη λύση, 

προκειμένου να γλυτώσουν από το στρες που τους προκαλεί η παρενόχληση 

(Hirigoyen, 2012)  

 

Η επίθεση σταματά αν ο στόχος λάβει από κάποιον άλλον βοήθεια, π.χ. από 

ένα άτομο, ιεραρχικά ανώτερο του θύτη ή αν κατορθώσει να αλλάξει θέση στον ίδιο 

χώρο εργασίας ή αν φύγει από το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Με δεδομένο 

ότι ο θύτης δεν αντιλαμβάνεται κάποιο λάθος στη συμπεριφορά του και επιθυμεί να 

είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, συνήθως είναι χρήσιμο για τον στόχο να αποφύγει 

την άμεση σύγκρουση μαζί του (Hirigoyen, 2012). 
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3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

3.1.Σκοπός και στόχος 

 

Σκοπός της παρούσας ποσοτικής έρευνας είναι να τεκμηριώσει την 

αναγκαιότητα της λήψης μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του mobbing, από τις 

διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών και την πολιτεία, με σκοπό την αποθάρρυνση των 

θυτών, τον περιορισμό των κρουσμάτων και την προστασία των θυμάτων, δεδομένου 

ότι η υφιστάμενη νομοθεσία στη χώρα μας, δεν ρυθμίζει κατά τρόπο ειδικό το ζήτημα. 

Υπάρχουν οι γενικές νομοθετικές διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού Κώδικα 

περί προστασίας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του εργαζομένου καθώς 

και του δικαιώματος που κάθε άνθρωπος έχει στην εργασία, οι οποίες πολύ δύσκολα 

θα κάλυπταν ένα θύμα ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης, με τους υπόγειους και 

κρυφούς τρόπους επίθεσης που χρησιμοποιεί ο θύτης, οι οποίοι είναι δύσκολο να 

αποδειχθούν. Υπάρχει επίσης στο ελληνικό Δίκαιο, ο νόμος υπ΄αριθ. 4443/2016 (ΦΕΚ  

232Α΄/9-12-2016), ο οποίος ενσωματώνει Κοινοτικές Οδηγίες σε ότι αφορά στην 

υποχρέωση του εργοδότη για ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Στο νόμο αυτό η 

παρενόχληση εννοείται ως διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου, η οποία αντίκειται 

στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, αλλά μόνο για τα αναφερόμενα στο άρθρο (1) του 

ως άνω νόμου, χαρακτηριστικά: φυλή, χρώμα, εθνικότητα, πεποιθήσεις, υγεία, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικός προσανατολισμός. Σε αυτή τη φιλοσοφία 

κινείται μέχρι σήμερα και το ενωσιακό δίκαιο.  Όμως, στον αγώνα κατά του mobbing 

χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν. Παρότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν ένα θετικό 

βήμα, δεν αρκούν για την προστασία του συνόλου των θυμάτων, διότι η παρενόχληση 

δεν συνδέεται πάντοτε με φαινόμενα διάκρισης σε βάρος των εργαζομένων, για έναν 

από τους λόγους του άρθρου (1) του Ν. 4443/2016.  Άλλωστε, αρκετά Ευρωπαϊκά 

κράτη έχουν ήδη θεσπίσει στο Εθνικό τους Δίκαιο, διατάξεις που αντιμετωπίζουν με 

ειδικό τρόπο την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση των εργαζομένων. Περαιτέρω, η 

έλλειψη ειδικών ρυθμίσεων, υπάρχει και στις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν του 

Κανονισμούς Προσωπικού ή Εσωτερικής Λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και 

οργανισμών της χώρας μας, προφανώς ως απόρροια της έλλειψης νομοθετικών 

ρυθμίσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι που πέφτουν θύματα mobbing, να 
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μην μπορούν να αντιδράσουν, ούτε να βρουν δικαίωση, ενώ στον αντίποδα, 

παρακολουθούν τον δράστη να κινείται ανενόχλητος και να μένει ατιμώρητος. 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να απαντηθούν 

τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

α) Πόση είναι η έκταση του φαινομένου στον στενό ελληνικό δημόσιο τομέα, πλην 

ενόπλων δυνάμεων (όπου τέτοιου τύπου συμπεριφορές χρησιμοποιούνται ως μέρος 

της εκπαίδευσης).   

β) Κατά πόσο υπάρχει έλλειψη θεσμικής προστασίας του θύματος και κατά πόσο 

επικρατεί καθεστώς ατιμωρησίας για τον θύτη. 

γ) Πόσο βλαπτικές επιπτώσεις έχει το mobbing στην ψυχική και σωματική υγεία των 

δημοσίων υπαλλήλων που έχουν υπάρξει θύματα. 

δ)  Κατά πόσο θεωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι θα πρέπει οι διοικήσεις των 

δημοσίων υπηρεσιών/οργανισμών και η πολιτεία να λάβουν μέτρα για την προστασία 

τους. 

 

 

3.2.Μεθοδολογία 

 

3.2.1.Δείγμα (Συμμετέχοντες) 

  

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν διακόσιοι τριάντα τέσσερις (234) δημόσιοι 

υπάλληλοι. Για τις ανάγκες της έρευνας, η ελληνική δημόσια διοίκηση χωρίστηκε σε 

πέντε βασικές περιοχές: Υγεία, Εκπαίδευση, Κεντρική Διοίκηση (πλην Ενόπλων 

Δυνάμεων), Τοπική Αυτοδιοίκηση και Λοιπές Υπηρεσίες.  

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, αναλύονται παρακάτω: 
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Διάγραμμα 2. Κατανομή φύλου 

 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά (234) δημόσιοι υπάλληλοι. Από αυτούς (95) ήταν 

άνδρες, ποσοστό (40,6%) και (139) γυναίκες, ποσοστό (59,4%). 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Ηλικιακή κατανομή  

 

  

Οι ηλικιακές ομάδες κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

18-30   η   οποία   περιλαμβάνει      (5)    άτομα,  ποσοστό      (2,1%) 

31-40    »      »                »              (67)        »             »          (28,6%) 

41-50    »      »                »              (99)        »             »          (42,3%) 

50>       »      »                »              (63)        »             »          (26,9%) 

 

 



ΣΕΛΙΔΑ 57 

 

 

Διάγραμμα 4. Κατανομή κατηγορίας εκπαίδευσης 

 

Οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων διακρίνονται ως εξής: 

ΥΕ (Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)   συμμετείχαν (4) άτομα, ποσοστό (1,7%) 

ΔΕ (Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)         »        (45)      »           »     (19,2%) 

ΤΕ (Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.)                                                »        (46)      »           »     (19,7%) 

ΠΕ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων)                                »      (139)      »           »     (59,4%) 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5: Κατανομή προϋπηρεσίας 

 

Η προϋπηρεσία κατηγοριοποιήθηκε ως εξής: 

<5        έτη   διαθέτουν   (8)   άτομα, ποσοστό    (3,4%) 

5-10       »           »         (45)       »           »        (19,2%) 

11-15     »           »         (59)       »           »        (25,2%) 
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16-20     »           »         (60)       »           »        (26,5%) 

20>        »           »         (62)       »           »        (26,5%) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6: Κατανομή Θέσης/Ειδικότητας 

 

Οι υπαλληλικές θέσεις κατηγοριοποιήθηκαν στις παρακάτω πέντε ομάδες ώστε να  

καλύπτουν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων: 

Ιατρός/Νοσηλευτής                                    συμμετείχαν   (10)  άτομα, ποσοστό  (4,3%) 

Εκπαιδευτικός                                                     »            (10)       »           »        (4,3%) 

Διοικητικός                                                         »          (129)       »            »      (55,1%) 

Αστυνομικός/Λιμενικός/Πυροσβέστης              »            (19)       »            »        (8,1%) 

Άλλο  (Μηχανικός, Γεωτεχνικός κ.λπ.)             »            (66)       »            »      (28,2%) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7: Οικογενειακή κατάσταση 
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Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων έχει ως εξής: 

 

Έγγαμος/η                είναι       (171)   συμμετέχοντες,  ποσοστό    (73,1%) 

Άγαμος/η                  είναι        (45)              »                    »          (19,2%) 

Διαζευγμένος/η        είναι        (15)              »                    »            (6,4%) 

Χήρος/α ποσοστό     είναι         (3)               »                    »            (1,3%)    

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Κατανομή Επιπέδου Σπουδών 

 

 

Το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων αποτυπώνεται ως εξής: 

Δημοτικό/Γυμνάσιο                     (4)   συμμετέχοντες,     ποσοστό       (1,7%) 

Λύκειο/ΙΕΚ                                (41)             »                       »           (17,5%) 

ΑΕΙ/ΤΕΙ                                    (130)             »                       »          (55,6%) 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό       (59)             »                       »          (25,2%) 

 

 

Όπως προκύπτει από τα ποσοστά, πρόκειται για άτομα που στην πλειοψηφία τους 

έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 
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8. Περιοχή της δημόσιας διοίκησης 

 

 

Διάγραμμα 9: Κατανομή ανά Περιοχή δημόσιας διοίκησης 

 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων, τα ποσοστά ανά Περιοχή της δημόσιας διοίκησης 

(όπως οι περιοχές αυτές καθορίστηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας), έχουν 

ως εξής: 

 

Υγεία                                   εργάζονται     (18)   συμμετέχοντες,  ποσοστό    (7,7%) 

 

Εκπαίδευση                                 »            (16)              »                    »          (6,8%)    

 

Κεντρική Διοίκηση                      »          (116)              »                    »        (49,6%) 
(Υπουργεία, Αποκεντρωμένες        

Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές) 

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση                  »            (81)             »                     »        (34,6%) 
(Περιφέρειες, Δήμοι, 

Ν.Π. αυτών) 

 

Λοιπές Υπηρεσίες                        »              (3)             »                     »          (1,3%) 

 

 

 

3.2.2.Εργαλεία 

  

Η έρευνα ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 31 

Ιανουαρίου 2017. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ο στενός δημόσιος τομέας 

χωρίστηκε σε πέντε βασικές λειτουργικές περιοχές, καλύπτοντας όλο το φάσμα της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως εξής: 

 

1.Υγεία 

2.Εκπαίδευση 
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3.Κεντρική Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, πλην των 

   Ενόπλων Δυνάμεων) 

4.Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες, Δήμοι και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών). 

5.Λοιπές Υπηρεσίες. 

 

Το Ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την εκπλήρωση του σκοπού της 

παρούσας έρευνας, αποτελείται από (19) ερωτήσεις  (Παράρτημα 1). Ο λόγος που 

επιλέχθηκε η χρήση ανώνυμου Ερωτηματολόγιου, είναι διότι λόγω του αντικειμένου 

της έρευνας, εκτιμήθηκε ότι η επωνυμία, πιθανών, να λειτουργούσε αποτρεπτικά, 

δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο για ένα υπάλληλο να δηλώσει επώνυμα ότι π.χ. τον 

κακομεταχειρίζεται ο Προϊστάμενός του ή του φέρονται άσχημα οι συνάδελφοί του. 

Στην εισαγωγή του Ερωτηματολογίου, δίνεται ο ορισμός του φαινομένου, ως η  

 

κατ΄ επανάληψη επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του 

εργαζόμενου, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας, που εκδηλώνεται με 

λόγια, χειρονομίες, μονομερή γραπτά κείμενα, ενέργειες, εκφοβισμούς, 

πράξεις και τρόπους οργάνωσης της εργασίας, που έχουν σκοπό να 

προσβάλουν την προσωπικότητα ή την αξιοπρέπειά του,  ή να 

δημιουργήσουν ένα εχθρικό, εκφοβιστικό, υποτιμητικό, ταπεινωτικό ή 

προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον, ή να βλάψουν την ψυχική ή 

σωματική του ακεραιότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ή να 

θέσουν σε κίνδυνο τη θέση απασχόλησής του. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Έκθεση σχετικά με την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, 2001/2339 

(ΙΝΙ)).  

 

Στην εισαγωγή του Ερωτηματολογίου, γνωστοποιήθηκε στους αποδέκτες ο 

σκοπός της έρευνας και επισημάνθηκαν οι λόγοι για τους οποίους θα άξιζε να 

αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους, για τη συμπλήρωσή του.  

 

Οι ερωτήσεις (1) έως και (8) που αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, επιλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία και τα αποτελέσματά τους έχουν 

ήδη παρουσιαστεί στο κεφάλαιο «2.2.1. Δείγμα (Συμμετέχοντες)». Η απάντηση των 
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ανωτέρω ερωτήσεων ήταν υποχρεωτική, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

της παρούσας έρευνας. 

 

 Οι ερωτήσεις (9) έως και (19) προήλθαν από τέσσερα ερωτηματολόγια που 

έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην επιστημονική έρευνα και συγκεκριμένα:  

 

α) Η ερώτηση (9) από το Ερωτηματολόγιο LIPT - Leymann Inventory of 

Psychological Terrorization  (Παράρτημα 2), το οποίο δημιούργησε ο Leymann το 

1990. Εντοπίστηκε στην  Αγγλική έκδοση μέσω Διαδικτύου, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://docs.bossons-fute.fr/Documents/Risques%20psychosociaux/ 

Questionnaire%20LIPT.pdf  και μεταφράστηκε στα Ελληνικά για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Το Ερωτηματολόγιο “LIPT”  είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και 

ευρέως χρησιμοποιημένο στην επιστημονική έρευνα του mobbing (Τούκας κ.ά., 2012). 

 

β) Οι ερωτήσεις (10) και (11), από το Ερωτηματολόγιο LIPT - VERSION 

FRANCAISE DU QUAISTIONNAIRE LIPT, σε Γαλλική Έκδοση  του έτους 2006 

που εντοπίστηκε στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://docs.bossons-

fute.fr/Documents/Risques%20psychosociaux/Questionnaire%20LIPT.pdf και 

μεταφράστηκε στα Ελληνικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

 

γ) Οι ερωτήσεις (12), (13) και (14) από το Ερωτηματολόγιο Survey Questionnaire 

English (2003) που αποτελεί δημιούργημα των παρακάτω τεσσάρων Διεθνών 

Οργανισμών Υγείας: World Health Organization (WHO), International Labour Office 

(ILO), International Council of Nurses (ICN), Public Services International (PSI) το 

οποίο επίσης εντοπίστηκε στο Διαδίκτυο σε αγγλική έκδοση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/ Το%20ερωτηματολόγιο%20 

Survey%20Questionnaire%20English.pdf  και μεταφράστηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο “Survey Questionnaire English” είναι επίσης 

διεθνώς αναγνωρισμένο και πολύ χρησιμοποιημένο στην επιστημονική έρευνα 

(Τούκας κ.ά., 2012). 

 

δ) Οι ερωτήσεις (15), (16), (17), (18) και (19) από το Ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην πτυχιακή εργασία των φοιτητριών του ΤΕΙ Κρήτης, Παπαδάκη 

http://docs.bossons-fute.fr/Documents/Risques%20psychosociaux/%20Questionnaire%20LIPT.pdf
http://docs.bossons-fute.fr/Documents/Risques%20psychosociaux/%20Questionnaire%20LIPT.pdf
http://docs.bossons-fute.fr/Documents/Risques%20psychosociaux/Questionnaire%20LIPT.pdf
http://docs.bossons-fute.fr/Documents/Risques%20psychosociaux/Questionnaire%20LIPT.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/%20Το%20ερωτηματολόγιο%20%20Survey%20Questionnaire%20English.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/%20Το%20ερωτηματολόγιο%20%20Survey%20Questionnaire%20English.pdf
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Μαρίνας και Χουστουλάκη Ευαγγελίας (2007), με θέμα «Διερεύνηση του “Συνδρόμου 

MOBBING” (Εργασιακή Παρενόχληση) στο νοσηλευτικό προσωπικό δημόσιων 

νοσοκομείων νομού Ηρακλείου», η οποία εντοπίστηκε στο διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/nos/2007/PapadakiMarina,ChoustoulakiEvagge

lia/document.tkl  Το  Ερωτηματολόγιο αυτό,  επιλέχθηκε διότι οι ανωτέρω ερωτήσεις, 

κρίθηκαν ιδιαίτερα εύστοχες, προκειμένου η παρούσα έρευνα να επιτύχει το στόχο 

της, δηλαδή να καταγράψει τις βλαπτικές επιπτώσεις του φαινομένου στην ψυχική και 

σωματική υγεία των θυμάτων. Επίσης, να αναδείξει την ανάγκη λήψης ειδικών 

διοικητικών μέτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων από την ελληνική πολιτεία (όπως 

συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες), για την καταπολέμηση του mobbing. 

 

Στην ερώτηση (9) αναφέρονται (45) χαρακτηριστικές συμπεριφορές 

ψυχολογικής βίας στους χώρους εργασίας, όπως τις κατέγραψε το 1990, ο Leymann, 

στο Ερωτηματολόγιο LIPT και όπως ακριβώς τις κατηγοριοποίησε ο ίδιος, σε πέντε 

ομάδες, ανάλογα με τον τομέα που πλήττεται: 1) στην αυτοέκφραση και επικοινωνία 

2) στις κοινωνικές επαφές 3) στην προσωπική φήμη 4) στην επαγγελματική 

κατάσταση και ποιότητα ζωής και 5) στη φυσική υγεία του θύματος  (Leymann 

Inventory of Psychological Terror, (LIPT), n.d.). Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει 

ποιές από αυτές τι συμπεριφορές βίωσε εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, χρονικός 

περιορισμός που τίθεται, προφανώς, για να μην έχουν αλλοιωθεί με το πέρασμα του 

χρόνου, οι αναμνήσεις του. 

 

Με τον συνδυασμό των ερωτήσεων (9), (10) και (11) προκύπτει το ποσοστό 

των εργαζομένων που έχουν πέσει θύματα συμπεριφοράς mobbing. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να επισημανθεί ως δυσκολία της έρευνας το γεγονός ότι το mobbing είναι 

ένα φαινόμενο μη απτό που εκδηλώνεται ύπουλα και κρυφά (σε αντίθεση π.χ. με τη 

σωματική βία) και κατ΄ επέκταση δεν είναι εύκολο να μετρηθεί,  χωρίς τον κίνδυνο η 

έρευνα να οδηγηθεί σε σύγχυση. Περαιτέρω δεν υπάρχει μια καθολική συμφωνία των 

επιστημόνων ως προς την διάρκεια, επαναληπτικότητα και τυπολογία των πράξεων 

(Τούκας κ.ά., 2012). Για κάποιους μελετητές, που εστιάζουν περισσότερο στις 

βλαπτικές συνέπειες, η χρονική περίοδος είναι ένας μήνας, για κάποιους άλλους από 

τρεις μήνες και πάνω και για άλλους όπως ο Leymann από 6 μήνες και πάνω (Sansini 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/nos/2007/PapadakiMarina,ChoustoulakiEvaggelia/document.tkl
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/nos/2007/PapadakiMarina,ChoustoulakiEvaggelia/document.tkl
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et al, 2013). Για την παρούσα έρευνα λοιπόν, επιλέχθηκε να υιοθετηθεί ο ορισμός του 

πρωτοπόρου στην έρευνα του mobbing Dr Leymann, η θεωρία του οποίου, όπως 

προκύπτει από πολλές έρευνες καθώς και μετα-αναλύσεις, έχει επικρατήσει με το 

πέρασμα του χρόνου. Το LIPT Ερωτηματολόγιο, λόγω της συχνής χρήσης του στην 

έρευνα του mobbing, παρέχει μια συνέπεια στη διερεύνηση των συμπεριφορών και 

εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη δυνατότητα συγκρισιμότητας (Nielsen, Matthiesen and 

Einarsen, 2010). Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, σύμφωνα με τη θεωρία του Leymann, 

ως άτομα που έχουν υποστεί συμπεριφορά mobbing στην εργασία τους, θα θεωρηθούν 

οι υπάλληλοι του δημοσίου που δήλωσαν ότι βίωσαν μια ή περισσότερες από τις (45) 

καταγεγραμμένες επιθετικές συμπεριφορές, με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών και όλα αυτά εντός των 

τελευταίων (12) μηνών.  

 

Οι ερωτήσεις (12), (13) και (14) διερευνούν τις αντιδράσεις των θυμάτων και 

κατά πόσο αυτά υποστηρίζονται από το περιβάλλον τους. 

 

Οι ερωτήσεις (15) και (16) διερευνούν τις επιπτώσεις στη ψυχική και σωματική 

υγεία των εργαζομένων που υπήρξαν αποδέκτες συμπεριφοράς mobbing. 

 

Οι ερωτήσεις (17), (18) και (19) διερευνούν κατά πόσο αποτελεί αίτημα των 

δημοσίων υπαλλήλων (ανεξάρτητα εάν έπεσαν ή όχι θύματα mobbing), η λήψη 

διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η 

απάντηση των ανωτέρω τριών ερωτήσεων υπήρξε υποχρεωτική (*), διότι συμβάλουν 

καθοριστικά στην εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας έρευνας, που είναι η 

ανάδειξη της αναγκαιότητας λήψης διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

Ακολούθησε ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου, με τη διανομή του, σε δέκα 

δημοσίους υπαλλήλους, την συμπλήρωση του και το σχολιασμό τους ως προς τη 

σαφήνεια και αποτελεσματικότητα των ερωτήσεων. Στη φάση αυτή η μόνη 

τροποποίηση που επήλθε ήταν στην ερώτηση (4) «Προϋπηρεσία» όπου 

αντικαταστάθηκε η ακριβής ηλικία, από την επιλογή της δεκαετίας, διότι στην πρώτη 

περίπτωση, σε μια μικρή υπηρεσία, η ηλικία είναι στοιχείο που θα μπορούσε να 
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ταυτοποιήσει έναν υπάλληλο και επομένως θα κατέρρεε η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων. Καμία άλλη τροποποίηση δεν απαιτήθηκε.  

 

 

3.2.3.Διαδικασία 

 

Α) Σε ότι αφορά στην έρευνα μέσω Διαδικτύου: 

 

Η αποστολή του ανώνυμου Ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, με 

χρήση φόρμας Google,  έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και μέσω 

Facebook σε ογδόντα (80) δημοσίους υπαλλήλους από όλο τα φάσμα των πέντε 

περιοχών της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτές οριοθετήθηκαν για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας. Οι αποδέκτες επιλέχτηκαν τυχαία και χωρίς να τεθεί γεωγραφικός 

περιορισμός. Δυνατότητα απάντησης υπήρχε μόνο για κατόχους G-mail, χωρίς να 

καταγράφεται η διεύθυνση του e-mail τους, λόγω του απόρρητου. Η ηλεκτρονική 

διαδικασία, περιείχε  περιοριστική ρύθμιση ως προς τη δυνατότητα μίας και μόνο 

απάντησης από κάθε αποδέκτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Οι απαντήσεις 

αποστέλλονταν από τους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά, μέσω Google. Απαντήθηκαν 

(56) ερωτηματολόγια από τα (80). Από τις απαντήσεις αυτές, έγκυρες υπήρξαν οι (51). 

Πέντε (5) θεωρήθηκαν μη έγκυρες, λόγω ελλείψεων στις απαντήσεις που καθιστούσαν 

αδύνατη τη μετέπειτα επεξεργασία τους. 

 

 

Β) Σε ότι αφορά στην επιτόπια έρευνα: 

 

Το Ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με το χέρι με επιτόπια επίσκεψη σε δέκα (10) 

δημόσιες υπηρεσίες που επιλέχθηκαν τυχαία, από όλο το φάσμα των (5) ως άνω 

περιοχών δημόσιας διοίκησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ζητήθηκε προηγουμένως, η 

σχετική άδεια του Διευθυντή ή Διοικητή ή Προσωπάρχη ή άμεσου Προϊσταμένου των 

υπαλλήλων. Ερωτηματολόγιο δόθηκε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που κατά 

τη στιγμή της επίσκεψης, βρίσκονταν στην υπηρεσία τους. Δεν δόθηκε μόνο σε 
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ελάχιστες περιπτώσεις υπαλλήλων, που ρητά δήλωσαν ότι δεν το επιθυμούσαν, 

αποδίδοντας η συντριπτική πλειοψηφία, την άρνησή τους, στο φόρτο εργασίας. Κατά 

τη διανομή του ερωτηματολογίου, κατέστη  σαφές στους συμμετέχοντες ότι είναι 

ανώνυμο και απόρρητο και ότι η συγκέντρωσή του θα γίνει με τρόπο που θα 

διασφαλίζει στο έπακρο την ανωνυμία τους. Τα Ερωτηματολόγια, παρέμειναν μέχρι το 

πέρας της εργασίας της ίδιας ημέρας, στη διάθεση των υπαλλήλων προκειμένου να 

συμπληρωθούν. Στο τέλος του ωραρίου τους, γινόταν η συγκέντρωση των 

απαντήσεων. Κάθε συμμετέχοντας έριχνε  μόνος του, ανώνυμα, μέσα σε ένα σάκο την 

απάντησή του.  

 

3.2.4.Δυσκολίες της έρευνας 

 

i) Η έλλειψη ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού του mobbing, καθώς και η έλλειψη 

συμφωνίας μεταξύ των ερευνητών σε κάποια χαρακτηριστικά του, όπως η συχνότητα 

και η χρονική διάρκεια, καθιστούν δύσκολη την έρευνα του φαινομένου. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την υιοθέτηση του 

ορισμού του Leymann ως προς τα χαρακτηριστικά του mobbing και με τη χρήση του 

LIPT Ερωτηματολογίου, το οποίο θεωρείται επίκαιρο μέχρι και σήμερα και 

χρησιμοποιείται στη διεθνή έρευνα. 

 

ii) H ποσοτική έρευνα της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης των εργαζομένων, 

στηρίζεται παγκοσμίως, μέχρι και σήμερα, στην προθυμία των ερωτηθέντων να 

αποκαλύψουν την εμπειρία τους και να αυτοπροσδιοριστούν ως στόχοι. Δεν υπάρχει 

ένα αντικειμενικό σύστημα μέτρησης των κρουσμάτων mobbing, αλλά o ερευνητής 

επαφίεται σε αυτό που οι συμμετέχοντες  δηλώνουν. 

 

 

3.2.5.Αποτελέσματα 

 

Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, καταγράφονται οι υπηρεσίες που συμμετείχαν, 

οι συνολικές απαντήσεις που συλλέχθηκαν, πόσες από αυτές ήταν έγκυρες και πόσες 

μη έγκυρες. 
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Πίνακας 2.     

Υπηρεσίες που συμμετείχαν στην Έρευνα. 

     
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟ- 

ΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 

ΕΓΚΥΡΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΜΗ ΕΓΚΥΡΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ: 

 Διεύθυνση Διοίκησης 

 Διεύθυνση Οικονομικού 

 Διεύθυνση Πληροφορικής 

 Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

νομού Κιλκίς 

 Τμήμα Αστικής Κατάστασης και 

Κοινωνικής Ένταξης νομού Κιλκίς 

 

 

59 

 

52 

 

7 

 

2. 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – 

Δασικές Υπηρεσίες 

 

10 

 

10 

 

0 

 

3. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ): 

 Διεύθυνση Οικονομικού 

 Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και 

διαχείριση ποιότητας 

 Διεύθυνση διαφάνειας και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

 

 

32 

 

28 

 

4 

 

4. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

 

16 

 

14 

 

2 

 

5. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

 

6 

 

6 

 

0 

 

6. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 Διεύθυνση Οικονομικών & Διεύθυνση 

Διοικητικού 

 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής 

 Διεύθυνση Ανάπτυξης 

 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας 

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

 

 

24 

 

23 

 

1 

7.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

(ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) 

 

5 

 

5 

 

0 

8.  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΥ 

ΚΙΛΚΙΣ 

 

21 

 

19 

 

2 

9.  

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

10 

 

9 

 

1 
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10. Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ (ΕΦΟΡΙΑ) 18 17 1 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ 201 183 18 

 

Οι δεκαοχτώ (18) μη έγκυρες απαντήσεις αφορούν σε ερωτηματολόγια όπου 

υπήρχαν ελλείψεις στις απαντήσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την μετέπειτα 

επεξεργασία τους.  

 

Συνεπώς, το σύνολο των, ηλεκτρονικά και χειρόγραφα, απαντημένων 

ερωτηματολογίων που ήταν έγκυρα και στα οποία θα βασιστεί η εξαγωγή των 

συμπερασμάτων, ανέρχονται σε  διακόσια τριάντα τέσσερα (234), όπως αναλυτικά 

καταγράφεται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3.  

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν στην Έρευνα 

    

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΕΓΚΥΡΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΜΗ ΕΓΚΥΡΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 

56 

 

51 

 

5 
 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
 

201 

 

183 

 

18 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

257 

 

234 

 

23 

 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έχουν ως εξής: 

 

Α. Για την απάντηση του (α) ερευνητικού ερωτήματος, περί έκτασης του 

φαινομένου του mobbing στην ελληνική δημόσια διοίκηση (στενός δημόσιος 

τομέας, πλην Ενόπλων δυνάμεων), απαιτείται η καταγραφή και επεξεργασία των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις (9), (10) και (11). 

 

Ξεκινώντας με την παραδοχή ότι mobbing έχουμε όταν τηρούνται τα «αυστηρά» 

κριτήρια του Dr Leymann: παρενόχληση με συχνότητα κατ΄ ελάχιστο μια φορά την 

εβδομάδα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, εντός του τελευταίου 

δωδεκάμηνου, προέκυψαν τα εξής:  
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Στην ερώτηση (9): «Έχετε αντιμετωπίσει στην εργασία σας κάποια από τις ακόλουθες 

καταστάσεις τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες; (Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που 

σας αντιπροσωπεύει)» από τους συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά οι (128), ποσοστό 

54,70%. Θετικά απάντησαν (106) συμμετέχοντες, ποσοστό 45,30%. (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4. 

Ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που παρενοχλήθηκαν έστω και μία φορά τους 

τελευταίους 12 μήνες 

   

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑΝ  106 45,30% 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑΝ 128 54,70% 

ΣΥΝΟΛΟ 234 100% 

 

Οι (128) από τους συμμετέχοντες που δεν ήρθαν αντιμέτωποι με καμία 

περίπτωση παρενόχλησης στην εργασία τους, δεν απάντησαν, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Ερωτηματολογίου,  στις ερωτήσεις (10) έως και (16) και πήγαν απευθείας στην 

ερώτηση (17). 

 

Στην Ερώτηση 10: «Πόσο συχνά έχετε αντιμετωπίσει μία ή περισσότερες από τις 

καταστάσεις της ερώτησης (9) τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες; (Σημειώστε Χ 

στο κουτάκι που σας αντιπροσωπεύει)», κλήθηκαν να απαντήσουν μόνο οι (106) 

συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι υπήρξαν αποδέκτες, εντός των τελευταίων 12 μηνών,  

έστω και μίας από τις (45) συμπεριφορές mobbing.  Οι επιλογές τους ήταν:  «Κάθε 

μέρα», «Σχεδόν κάθε μέρα», «Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα», «Τουλάχιστον μια 

φορά το μήνα», «Σπάνια». Για να στοιχειοθετηθεί το mobbing, σύμφωνα με τη θεωρία 
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του Leymann, θα πρέπει η παρενόχληση να εμφανίζεται με συχνότητα τουλάχιστον 

μια φορά την εβδομάδα. Συνεπώς, στο επόμενο βήμα καταγραφής των 

αποτελεσμάτων, θα πρέπει να προσδιοριστεί το ποσοστό των υπαλλήλων, επί του 

συνόλου των συμμετεχόντων (επί των 234)  που δέχτηκαν μια ή περισσότερες από τις 

(45) συμπεριφορές mobbing, με συχνότητα «Κάθε μέρα», «Σχεδόν κάθε μέρα», και 

«Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα», αφού και οι τρεις αυτές περιπτώσεις 

καλύπτουν το απαιτούμενο της συχνότητας (κατ΄ ελάχιστο μια φορά την εβδομάδα). 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δήλωσαν ότι υπήρξαν αποδέκτες 

συμπεριφοράς mobbing, εντός τελευταίου 12μήνου, με συχνότητα «Κάθε μέρα» ή 

«Σχεδόν κάθε μέρα» ή «Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα», (33) συμμετέχοντες, 

ποσοστό (14,10%), επί του συνόλου των συμμετεχόντων (Πίνακας 5). Συχνότητα    

«Τουλάχιστον μια φορά το μήνα» ή «Σπάνια», δήλωσαν συνολικά (73) συμμετέχοντες, 

ποσοστό (31,20%) επί του συνόλου των συμμετεχόντων (Πίνακας 5), για τους οποίους 

δεν στοιχειοθετείται mobbing δεδομένου ότι δεν πληρούν το κριτήριο της συχνότητας. 

 

Πίνακας 5. 

Συχνότητα εμφάνισης της παρενόχλησης  

   

 Από τους (106) 

υπαλλήλους που δήλωσαν 

έκθεσή τους σε 

παρενόχληση, εντός 

τελευταίου 12μήνου  

Ποσοστό επί του συνόλου 

του δείγματος (234) 

Καθημερινά 4 1,71% 

Σχεδόν Καθημερινά 7 2,99% 

Τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα 

22 9,40% 

Τουλάχιστον μια φορά το 

μήνα 

36 15,38% 

Σπάνια 37 15,81% 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

106 

 

45,29% 
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Στην Ερώτηση 11. «Για πόσο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζετε αυτές τις 

καταστάσεις;», κλήθηκαν να απαντήσουν και οι (106) συμμετέχοντες που δήλωσαν 

την έκθεσή τους σε παρενόχληση. Αποφεύχθηκε ο περιορισμός της απάντησης μόνο 

σε αυτούς που πληρούσαν το κριτήριο της συχνότητας, για να μην τους επηρεάσει. 

Στη μετέπειτα καταγραφή των αποτελεσμάτων, αυτό που ενδιαφέρει είναι το χρονικό 

διάστημα που διήρκησε η παρενόχληση.  Θα πρέπει λοιπόν να καταγραφεί, πόσες από 

αυτές τις (33) περιπτώσεις πληρούν και το τελευταίο κριτήριο του Leymann, της 

χρονικής διάρκεια (κατ΄ ελάχιστο 6 μήνες) και συνεπώς στοιχειοθετείται το mobbing. 

Aπό τους ως άνω (33) υπαλλήλους που δέχτηκαν συμπεριφορά mobbing εντός των 

τελευταίων 12 μηνών, με συχνότητα κατ΄ ελάχιστο μια φορά την εβδομάδα, στις (32) 

περιπτώσεις, ποσοστό (13,66%) επί του συνόλου των (234) συμμετεχόντων στην 

έρευνα, η χρονική διάρκεια ήταν από 6 μήνες και πάνω, και συνεπώς πληρούν τα 

κριτήρια του Leymann περί θυματοποίησης. Σε μία μόνο περίπτωση, η χρονική 

διάρκεια ήταν μόνο (4) μήνες. Η περίπτωση αυτή λογίζεται ως περιστασιακή 

παρενόχληση και προστίθεται στις (73) άλλες τέτοιες περιπτώσεις που έχουν ήδη 

καταγραφεί στο προηγούμενο στάδιο. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6, ο αριθμός των 

υπαλλήλων που υπέστησαν συμπεριφορά mobbing ανέρχεται σε (32) περιπτώσεις, επί 

του συνόλου του δείγματος, δηλαδή επί των (234) δημοσίων υπαλλήλων. Το δε 

ποσοστό των κρουσμάτων εμφάνισης mobbing στην ελληνική δημόσια διοίκηση, το 

οποίο προκύπτει από την παρούσα έρευνα, ανέρχεται σε (13,66%) (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. 

Κρούσματα mobbing, βάσει κριτηρίων Laymann, στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 

ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ MOBBING 

(σύμφωνα με τα κριτήρια του 

Leymann) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

234 32 13,66% 
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To Δημογραφικό Προφίλ των υπαλλήλων που υπέστησαν συμπεριφορά mobbing 

 

Πριν την συνέχεια καταγραφής των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, 

αξίζει να  παρουσιαστεί το δημογραφικό προφίλ των (32) δημοσίων υπαλλήλων, που  

έχουν υπάρξει αποδέκτες συμπεριφοράς mobbing, το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

Διάγραμμα 10. Κατανομή φύλου υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing  

 

 

Σε ότι αφορά στο φύλο, σε συνολικό δείγμα (32) κρουσμάτων, οι  (22) υπάλληλοι, 

ποσοστό (68,8%) είναι γυναίκες και οι (10), ποσοστό (31,3%)  είναι άνδρες. Στο δε 

σύνολο των συμμετεχόντων (234), ποσοστό (9,4%) είναι γυναίκες και ποσοστό (4,2%) 

είναι άνδρες.  

 

  

 

Διάγραμμα 11. Ηλικιακή κατανομή υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing 
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Η ηλικιακή κατανομή των υπαλλήλων, που στοχοποιήθηκαν, έχει ως εξής: 

18-30   άτομο    (1),  ποσοστό      (3,1%) 

31-40   άτομα  (13),       »           (40,6%) 

41-50       »      (11),       »           (34,4%) 

50>          »        (7),       »           (21,9%) 

 

 

 

Διάγραμμα 12. Κατανομή κατηγορίας εκπαίδευσης υπαλλήλων που υπέστησαν 

mobbing 

 

Τα ποσοστά των υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing, ανά κατηγορία έχουν ως εξής: 

ΥΕ  άτομο   (1),  ποσοστό   (3,1%) 

ΔΕ  άτομα   (8),        »         (25%) 

ΤΕ      »       (7),        »         (21,9%)        

ΠΕ      »     (16),        »         (50%) 

 

 

 

Διάγραμμα 13: Κατανομή προϋπηρεσίας υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing 
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Η προϋπηρεσία κατηγοριοποιήθηκε ως εξής: 

<5        έτη   διαθέτουν   (2)   υπάλληλοι,    ποσοστό    (6,3%) 

5-10       »           »          (4)          »                   »        (12,5%) 

11-15     »           »          (9)          »                   »        (28,1%) 

16-20     »           »        (11)          »                   »        (34,4%) 

20>        »           »          (6)          »                   »        (18,8%) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Κατανομή Θέσης/Ειδικότητας υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing 

 

Η θέση/ειδικότητα των υπαλλήλων κατανέμεται ως εξής: 

Ιατρός/Νοσηλευτής                                    (2)    άτομα,  ποσοστό  (6,3%) 

Εκπαιδευτικός                                            (2)        »           »        (6,3%) 

Διοικητικός                                               (13)       »           »       (40,6%) 

Αστυνομικός/Λιμενικός/Πυροσβέστης     (4)       »           »         (12,5%) 

Άλλο  (Μηχανικός, Γεωτεχνικός κ.λπ.)   (11)       »            »       (34,4%) 

 

 

 

Διάγραμμα 15: Οικογενειακή κατάσταση υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing 
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Η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων έχει ως εξής: 

Έγγαμος/η                είναι       (25)   συμμετέχοντες,  ποσοστό     (78,1%) 

Άγαμος/η                  είναι        (6)              »                    »           (18,8%) 

Διαζευγμένος/η        είναι         (1)              »                    »            (3,1%) 

Χήρος/α ποσοστό     είναι         (0)              »                    »               (0%)    

 

 

 

Διάγραμμα 16: Κατανομή Επιπέδου Σπουδών υπαλλήλων που υπέστησαν mobbing 

 

Το επίπεδο σπουδών των υπαλλήλων έχει ως εξής: 

Δημοτικό/Γυμνάσιο                   (1)    άτομο,     ποσοστό       (3,1%) 

Λύκειο/ΙΕΚ                                (8)    άτομα,           »             (25%) 

ΑΕΙ/ΤΕΙ                                    (14)        »                »          (43,8%) 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό       (9)        »                »          (28,1%) 

 

 

8. Περιοχή Δημόσιας Διοίκησης 

 

 

 

Διάγραμμα 17: Κατανομή Περιοχής δημόσιας διοίκησης όπου υπηρετούν οι 

υπάλληλοι/θύματα mobbing 
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Στο σύνολο των συμμετεχόντων, τα ποσοστά ανά λειτουργική περιοχή της δημόσιας 

Διοίκησης, έχουν ως εξής: 

Υγεία                              υπηρετούν     (3)   υπάλληλοι, ποσοστό    (7,7%) 

Εκπαίδευση                           »             (4)         »                 »          (6,8%)    

Κεντρική Διοίκηση                »           (13)         »                 »        (49,6%) 

Τοπική Αυτοδιοίκηση            »           (12)         »                 »        (34,6%) 

Λοιπές Υπηρεσίες                  »            (0)          »                 »          (1,3%) 

 

 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνότητα και το χρονικό διάστημα του 

mobbing στις (32) αυτές περιπτώσεις. 

 

Ως προς τη συχνότητα, από την έρευνα προκύπτει ότι τα (21) από τα (32) 

άτομα, υπέστησαν παρενόχληση «Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα», ποσοστό 

(65,6%). «Σχεδόν καθημερινά» απάντησαν τα (7) άτομα, ποσοστό (21,9%) και 

«Καθημερινά» απάντησαν (4) άτομα, ποσοστό (12,5%). 

 

 

 

 

Διάγραμμα 18. Ποσοστιαία κατανομή της συχνότητας εμφάνισης του mobbing 

 

 

 

Ως προς τη χρονική διάρκεια της έκθεσης των υπαλλήλων στην παρενόχληση, 

οι απαντήσεις που ελήφθησαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα (8), ως εξής: 
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Πίνακας 7. 

Χρονική διάρκεια παρενόχλησης των υπαλλήλων/θυμάτων mobbing 

    

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ 

MOBBING 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΌ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % 

6 μήνες 2 6,3% 

9 μήνες 1 3,1% 

10 μήνες 1 3,1% 

1 χρόνο 2 6,3 

1,5 χρόνο 2 6,3% 

2 χρόνια 8 25% 

2,5 χρόνια 1 3,1% 

3,5 χρόνια 1 3,1% 

5 χρόνια 5 15,7% 

6 χρόνια 1 3,1% 

9 χρόνια 1 3,1% 

10 χρόνια 1 3,1% 

12 χρόνια 1 3,1% 

17 χρόνια 1 3,1% 

Για χρόνια 4 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 32 100% 

 

 

Β. Για την απάντηση του (β) ερευνητικού ερωτήματος, σχετικά με την έλλειψη   

προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων που υπήρξαν στόχοι mobbing, από την 

υπηρεσία τους, τα σωματεία εργαζομένων και την πολιτεία και σχετικά με την 

ύπαρξη καθεστώτος ατιμωρησίας των θυτών, απαιτείται η καταγραφή και 

επεξεργασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις (12), (13) και (14).  

 

Δεδομένου ότι το ερευνητικό ερώτημα αφορά στην έλλειψη θεσμικής 

προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν υποστεί mobbing και την 



ΣΕΛΙΔΑ 78 

ατιμωρησία των θυτών τους, εξυπακούεται ότι για την εξαγωγή των σχετικών 

αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις στις ερωτήσεις (12), (13) και (14), 

μόνο των (32) ως άνω δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων η έκθεση σε mobbing, 

στοιχειοθετήθηκε. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έχουν ως εξής: 

 

Στην ερώτηση (12): «Πως αντιδράσατε στο συμβάν; (Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι 

που σας εκφράζει), από τους (32) συνολικά υπαλλήλους ελήφθησαν οι παρακάτω 

απαντήσει όπως αποτυπώνονται στο Διάγραμμα (19): 

 

 

Διάγραμμα 19. Ποσοστιαία κατανομή του τρόπου αντίδρασης των υπαλλήλων στο 

mobbing 

 

Στην Ερώτηση (13): «Σε περίπτωση που δεν αναφέρατε το περιστατικό ή δεν το 

συζητήσατε με άλλους, γιατί δεν το πράξατε; (Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας 

εκφράζει)» από τους (32) συνολικά υπαλλήλους ελήφθησαν οι παρακάτω απαντήσεις, 

όπως αποτυπώνονται στο Διάγραμμα (20): 
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Διάγραμμα 20. Ποσοστιαία κατανομή των λόγων μη αναφοράς του mobbing 

 

 

Στην Ερώτηση (14): «Υπήρξαν δράσεις για τη διερεύνηση των αιτιών του mobbing;» 

οι (15) από τους (32) υπαλλήλους απάντησαν «Όχι», ποσοστό (46,9%). Οι (11), 

απάντησαν «Δεν ξέρω», ποσοστό (34,4%). Οι (6) από τους ερωτηθέντες απάντησαν 

«Ναι», που σημαίνει ότι από τις (32) περιπτώσεις κρουσμάτων mobbing, ελήφθησαν 

δράσεις διερεύνησης στις (6) περιπτώσεις, ποσοστό (18,8%) (Διάγραμμα 21). 

 

 

 

Διάγραμμα 21. Ποσοστιαία κατανομή ανάληψης δράσεων για διερεύνηση του 

mobbing 

 

Από τις συνολικά (32) περιπτώσεις, υπήρξαν δράσεις διερεύνησης στις (6) 

περιπτώσεις, ποσοστό (18,8%). 
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Στο σημείο αυτό του Ερωτηματολογίου, δινόταν η οδηγία στους (26) 

ερωτηθέντες που στο πρώτο σκέλος της ερώτησης (14) (περί ύπαρξης δράσεων 

διερεύνησης του mobbing) απάντησαν «Όχι» ή «Δεν ξέρω», να πάνε απευθείας στην 

ερώτηση (15). Οι υπόλοιποι (6) υπάλληλοι (που έδωσαν προηγουμένως θετική 

απάντηση στην ύπαρξη δράσεων διερεύνησης του mobbing) καλούνται να 

απαντήσουν τα επόμενα δύο σκέλη της ερώτησης (14), που είναι τα εξής:  

 

«Εάν στην ερώτηση (14) απαντήσατε «Ναι», από ποιόν;» και  

 

«Εάν στην ερώτηση (14) απαντήσατε «Ναι», ποιές ήταν οι συνέπειες  για το άτομο που 

σας παρενόχλησε;». 

 

Στην πρώτο σκέλος, που διερευνά από ποιόν ελήφθησαν δράσεις κατά του 

mobbing, οι έξι (6) υπάλληλοι απάντησαν, ως εξής: 

 

Σε (2) περιπτώσεις μόνο από τη «Διεύθυνση». 

Σε (1) περίπτωση από τη «Διεύθυνση» και από «Συνάδελφο/Συνεργάτη». 

Σε (1) περίπτωση μόνο από «Συνάδελφο/Συνεργάτη». 

Σε (1) περίπτωση μόνο από το «Σωματείο Εργαζομένων». 

Σε (1) περίπτωση από «Συνάδελφο/Συνεργάτη» και από την «Κοινότητα/Ομάδα». 

 

 

Διάγραμμα 22. Ποσοστιαία κατανομή φορέων/ατόμων που ανέλαβαν δράση κατά του 

mobbing 
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Συνεπώς: 

Σε (3) από τις (32) περιπτώσεις, υπήρξε δράση από τη «Διεύθυνση», ποσοστό 9,4%. 

Σε (1) από τις (32) περιπτώσεις, υπήρξε δράση από το Σωματείο Εργαζομένων, 

ποσοστό 3,1%. 

Σε (3) από τις (32) περιπτώσεις, υπήρξε δράση από Συνάδελφο/Συνεργάτη, ποσοστό 

9,4%. 

Σε (1) από τις (32) περιπτώσεις, υπήρξε δράση από την Κοινότητα/Ομάδα, ποσοστό 

3,1%. 

Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν υπήρξε  δράση της Αστυνομίας. 

 

 Στην δεύτερο σκέλος που διερευνά τις συνέπειες που είχε ο mobber (στις 

περιπτώσεις που αναλήφθηκαν δράσεις διερεύνησης του mobbing), οι (6) υπάλληλοι 

απάντησαν τα εξής: 

Σε (5) περιπτώσεις, «Καμία», ποσοστό 83,3%. 

Σε (1) περίπτωση «Δεν ξέρω», ποσοστό 16,7%. 

 

 

 

Διάγραμμα 23. Ποσοστιαία Κατανομή των συνεπειών του θύτη 

 

 

 

Γ. Για την απάντηση του (γ) ερευνητικού ερωτήματος, που αφορά στις βλαπτικές  

επιπτώσεις του φαινομένου στην ψυχική και σωματική υγεία των υπαλλήλων που 

υπέστησαν mobbing, απαιτείται η καταγραφή και επεξεργασία των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις (15) και (16).  
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Η εξαγωγή συμπερασμάτων για την απάντηση του συγκεκριμένου ερευνητικού 

ερωτήματος, όπως και του προηγούμενου, αφορά, στην επεξεργασία των απαντήσεων 

των (32) υπαλλήλων για τους οποίους στοιχειοθετήθηκε η έκθεσή τους στο mobbing  

και όχι του συνόλου των (106) υπαλλήλων, οι οποίοι δήλωσαν παρενόχληση εντός 

τελευταίου 12μηνου, διότι από αυτούς, οι (74) περιπτώσεις, αφορούν σε περιστασιακή 

παρενόχληση και όχι σε μακροχρόνια συστηματική παρενόχληση (mobbing) που είναι 

ικανή να προκαλέσει στο θύμα ψυχοσωματικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας, έχουν ως εξής:  

 

Στην ερώτηση (15): «Ποιό/ά από τα παρακάτω ψυχολογικά συμπτώματα βιώνετε;  

(Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας εκφράζει)», από τους (32) συνολικά 

υπαλλήλους ελήφθησαν οι παρακάτω απαντήσεις, όπως αποτυπώνονται στο 

Διάγραμμα (24): 

 

 

 

Διάγραμμα 24. Ποσοστιαία κατανομή ψυχολογικών συμπτωμάτων που βίωσαν τα 

θύματα mobbing 
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Στην ερώτηση (16): «Ποιό/ά από τα παρακάτω σωματικά συμπτώματα βιώνετε; 

(Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας εκφράζει)» από τους (32) συνολικά υπαλλήλους 

ελήφθησαν οι παρακάτω απαντήσεις, όπως αποτυπώνονται στο Διάγραμμα (25): 

 

 

 

Διάγραμμα 25. Ποσοστιαία κατανομή σωματικών συμπτωμάτων που βίωσαν τα 

θύματα mobbing. 

 

 

Δ. Για την απάντηση του (δ) ερευνητικού ερωτήματος, το οποίο διερευνά κατά 

πόσο κρίνουν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ότι 

απαιτείται η λήψη μέτρων (ενημέρωση/επιμόρφωση Προϊσταμένων, 

Προγράμματα υποστήριξης θυμάτων, λήψη νομοθετικών μέτρων) από τις 

διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών/οργανισμών και την πολιτεία, για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση  της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης, 

απαιτείται η καταγραφή και επεξεργασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις (17), (18) 

και (19) σε συνδυασμό με όλες τις προηγούμενες απαντήσεις των ερωτήσεων από (9) 

έως και (16).  

 

Στις ερωτήσεις (17), (18) και (19), λαμβάνονται υπόψη οι απαντήσεις όλων 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, δηλαδή των (234) δημοσίων υπαλλήλων. Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος, αφορά το σύνολο των εργαζομένων στον δημόσιο, 

αφού σύμφωνα με την άποψη πολλών επιστημόνων, ο κάθε εργαζόμενος είναι εν 

δυνάμει υποψήφιο θύμα συμπεριφορά mobbing.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας, έχουν ως εξής:  

 

Στην ερώτηση (17):  «Θεωρείτε απαραίτητο να εκπαιδεύονται οι Προϊστάμενοι στην 

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων;» από τους (234) συμμετέχοντες στην έρευνα 

δημοσίους υπαλλήλους, απάντησαν θετικά οι (231) συμμετέχοντες, ποσοστό (98,7%),  

ενώ αρνητικά απάντησαν (3) συμμετέχοντες, ποσοστού (1,3%). 

 

 

Διάγραμμα 26. Ποσοστιαία κατανομή υπαλλήλων που απαντούν «Ναι» ή «Όχι» στην 

ανάγκη εκπαίδευσης των Προϊσταμένων σχετικά με το mobbing 

 

 

Στην ερώτηση (18): «Κρίνετε αναγκαίο να οργανωθούν προγράμματα υποστήριξης, 

αποκατάστασης και επανένταξης ″θυμάτων″  της εργασιακής παρενόχλησης;» από το 

σύνολο του δείγματος  των (234) δημοσίων υπαλλήλων, οι (209) απάντησαν θετικά, 

ποσοστό (89,3%),  ενώ οι (25) αρνητικά, ποσοστό (10,7%). 

 

 

Διάγραμμα 27. Ποσοστιαία κατανομή υπαλλήλων που απαντούν «Ναι» ή «Όχι» στην 

ανάγκη οργάνωσης προγραμμάτων αποκατάστασης των θυμάτων 
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Στην ερώτηση (19): «Θεωρείτε αρκετά έντονο το πρόβλημα της εργασιακής 

παρενόχλησης ώστε να είναι αναγκαία η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας» από το σύνολο 

του δείγματος  των (234) δημοσίων υπαλλήλων, οι (190) απάντησαν θετικά, ποσοστό 

(81,2%),  ενώ οι (44) αρνητικά, ποσοστό (18,8%). 

  

 

 

 

Διάγραμμα 28. Ποσοστιαία κατανομή υπαλλήλων που απαντούν «Ναι» ή «Όχι» στην 

ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας κατά του mobbing 

  

 

 

                   

3.3.Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία των ευρημάτων (αφορά στην 

ποσοτική έρευνα μόνο) 

 

A. Ως προς την απάντηση του (α) ερευνητικού ερωτήματος που αφορά στη 

διερεύνηση της έκτασης του φαινομένου στον ελληνικό δημόσιο τομέα, η παρούσα 

έρευνα έδειξε τα εξής: 

 

A.(i) Επί του συνολικού δείγματος των (234) δημοσίων υπαλλήλων, οι (106), ποσοστό 

(45,30%) ήρθαν αντιμέτωποι το τελευταίο δωδεκάμηνο, έστω και μια φορά, με μία ή 

περισσότερες από τις (45) καταγεγραμμένες από τον Leymann συμπεριφορές  

mobbing. Οι υπόλοιποι (128) συμμετέχοντες, ποσοστό (54,70%) δεν δέχτηκαν καμία 

συμπεριφορά τέτοιου είδους. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι και στη χώρα μας, όπως και 

στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, το φαινόμενο mobbing είναι υπαρκτό στο χώρο της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπου η ανθρώπινη επιθετικότητα εκφράζεται με τρόπο 

μυστικό και συγκαλυμμένο,  προκειμένου ο δράστης να μη γίνεται αντιληπτός και να 

μην έχει συνέπειες. 
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A.(ii) Από τους (106) δημοσίους υπαλλήλους που δέχτηκαν παρενόχληση, μόνο οι 

(32) υπάλληλοι, ποσοστό (13,66%) θεωρούνται θύματα mobbing, βάσει των κριτηρίων 

του Leymann, δηλαδή δέχτηκαν μία ή περισσότερες από τις (45) συμπεριφορές του 

LIPT Ερωτηματολογίου, εντός τελευταίου δωδεκάμηνου, με συχνότητα τουλάχιστον 

μια φορά τη βδομάδα και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών. Επισημαίνεται 

στο σημείο αυτό ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (των EU28), των περιστατικών βίας και 

παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την Έκθεση του 

Eurofound/EurWORK, έτους 2015, είναι (14%). Οι πιο συχνές μορφές βίας και 

παρενόχλησης, σύμφωνα με την ίδια ως άνω Έκθεση, είναι η λεκτική και ψυχολογική 

βία (απειλές, εκφοβισμός, λεκτική κακοποίηση, ηθική παρενόχληση). Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το ποσοστό της Ελλάδας, είναι κοντά στο 

μέσο όρο της Ευρώπης που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα και για τη χώρα μας να 

συμβαδίσει με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Πέραν όλων των άλλων αρνητικών συνεπειών του φαινομένου, τίθεται και ζήτημα  

προάσπισης της τιμής και αξιοπρέπειας των εργαζομένων, καθώς και όλων των 

ανθρώπων, που αποτελεί υποχρέωση και καθήκον κάθε ευνομούμενης και 

δημοκρατικής χώρας και επιβάλλεται από τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό.   

 

A.(iii) Αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ποσοστό (15,38%) των υπαλλήλων που δέχεται 

παρενόχληση τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Πρόκειται για (36) από τα συνολικά 

(106) άτομα που εκτέθηκαν σε παρενόχληση. Αυτοί οι (36), δεν καταγράφονται στα 

θύματα mobbing, διότι δεν πληρούν το κριτήριο της συχνότητας, βάσει των κριτηρίων 

Leymann, τα οποία υιοθετήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

 

A.(iv) Τέλος, σε ότι αφορά στο δημογραφικό προφίλ των (32) υπαλλήλων που 

υπήρξαν θύματα, διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά των γυναικών υπερισχύουν δραματικά 

σε σχέση με αυτά των ανδρών (επί του συνόλου του δείγματος, οι γυναίκες-θύματα 

είναι 9,4% και οι άνδρες-θύματα 4,2%), επαληθεύοντας τα πορίσματα της διεθνούς 

έρευνας που εμφανίζουν τις γυναίκες συχνότερα θύματα mobbing.   

 

Ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί είναι η συσχέτιση της 

ευρύτερης περιοχής του δημοσίου (υγεία, εκπαίδευση, κεντρική διοίκηση, τοπική 
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αυτοδιοίκηση, λοιπές υπηρεσίες) με την εμφάνιση των (32) κρουσμάτων. Από την 

έρευνα προκύπτει ότι τα ποσοστά θυματοποίησης για κάθε μια περιοχή της δημόσια 

διοίκησης έχουν ως εξής: 

 

Υγεία                             (3) θύματα  σε  σύνολο  (18)  συμμετεχόντων, ποσοστό 16,6% 

Εκπαίδευση                   (4)      »        »        »       (16)              »                    »      25% 

Κεντρική Διοίκηση      (13)     »        »        »     (116)              »                    »      11,2% 

Τοπική Αυτοδιοίκηση  (12)     »        »        »       (81)              »                    »      14,8% 

Λοιπές Υπηρεσίες          (0)     »        »        »         (3)              »                    »        0% 

 

Παρατηρείται ένα ιδιαιτέρως αυξημένο ποσοστό σε ότι αφορά στους 

εργαζόμενους στην περιοχή της εκπαίδευσης καθώς και στους εργαζόμενους στην 

περιοχή της υγείας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με τη διεθνή έρευνα που 

εμφανίζει αυτούς τους δύο τομείς να εμφανίζουν από τα υψηλότερα ποσοστά, 

παγκοσμίως.  

 

Σε ότι αφορά στα άτομα με πολύ υψηλά τυπικά προσόντα, που βάση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας θεωρούνται συχνά στόχοι παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, 

στην παρούσα εργασία τούτο επαληθεύεται. Συγκεκριμένα, επί συνόλου (234) 

συμμετεχόντων, υπήρξαν (59) δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Μεταξύ των (32) θυμάτων, υπήρξαν (9) κάτοχοι 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Συνεπώς, στους (59) δημοσίους υπαλλήλους με τα 

υψηλά τυπικά προσόντα, θυματοποιήθηκαν οι (9), ποσοστό (15,2%), υψηλότερο από 

το γενικό μέσο όρο (13,6%). 

 

   

B. Ως προς την απάντηση του (β) ερευνητικού ερωτήματος περί έλλειψης 

θεσμικής προστασίας των θυμάτων (από την Διοίκηση, τα Σωματεία 

Εργαζομένων και την Πολιτεία) και περί ύπαρξης καθεστώτος ατιμωρησίας του 

θύτη τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: 

 

B.(i) Η πιο συχνή αντίδραση των θυμάτων είναι να ζητούν συμπαράσταση από την 

οικογένεια και τους φίλους τους (46,7%) και/ή κάποιο συνάδελφο (43,3%) και όχι να 
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στρέφονται για βοήθεια σε κάποιο θεσμικό όργανο (προϊστάμενο, διοίκηση, σωματείο 

εργαζομένων, δικαιοσύνη, αστυνομία, ιατρό εργασίας). Συγκεκριμένα, από τις (32) 

περιπτώσεις mobbing, μόνο σε (2) ζητήθηκε βοήθεια από το Σωματείο Εργαζομένων, 

γεγονός που ίσως δείχνει, μεταξύ άλλων, μια έλλειψη εμπιστοσύνης των θυμάτων στο 

συνδικαλιστικό κίνημα. Βοήθεια από την υπηρεσία (Οργανισμό) ζητήθηκε μόνο σε 

μία (1) περίπτωση. Συμβουλευτική υποστήριξη, επίσης, σε μια (1) μόνο περίπτωση. Σε 

ανώτερο στέλεχος απευθύνθηκαν μόνο οι (7) από τις (32) περιπτώσεις θυμάτων. Ενώ 

σε άλλες (7) περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία αντίδραση και σε (9) περιπτώσεις το 

άτομο προσποιήθηκε ότι η παρενόχληση δεν συναίβει ποτέ. Επτά (7) από τα θύματα 

ζήτησαν από το δράστη να σταματήσει. Σε (7) περιπτώσεις το θύμα μετακινήθηκε σε 

άλλη θέση. Παρότι η μετακίνηση εξυπηρετεί το σκοπό του θύτη, οι ειδικοί θεωρούν 

πως όταν δεν υπάρχει άλλη λύση, η απομάκρυνση του θύματος από το νοσηρό 

περιβάλλον του mobbing, επιβάλλεται, προκειμένου αυτό να μπορέσει να θεραπευτεί. 

Το πιο σημαντικό όμως από τα ευρήματα αυτού του σταδίου, είναι το γεγονός ότι σε 

καμία από τις (32) περιπτώσεις θυμάτων mobbing, δεν έγινε προσφυγή στη 

δικαιοσύνη. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη που ήδη διατυπώθηκε, ότι δηλαδή το 

υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, δεν επαρκεί για τη νομοθετική κάλυψη 

των θυμάτων της εργασιακής παρενόχλησης. Χρειάζεται η θέσπιση και άλλων 

διατάξεων με σαφή περιεχόμενο, που θα ρυθμίζουν κατά τρόπο ειδικό, το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Τα θύματα δεν αποφασίζουν να ξεκινήσουν ένα δικαστικό 

αγώνα που ξέρουν εκ των προτέρων ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσουν. 

Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι θύτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το νομοθετικό 

κενό. Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά προς τους θύτες. 

 

B.(ii) Από τα μέχρι τώρα ευρήματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει δίχτυ προστασίας των 

υπαλλήλων-θυμάτων του mobbing στην Ελληνική δημόσια διοίκηση. Η άποψη αυτή 

ενισχύεται από το γεγονός ότι (10) από τις (32)  περιπτώσεις θυμάτων, (ποσοστό 31,2 

%), επέλεξαν να μην αναφέρουν ή συζητήσουν με κανέναν την εμπειρία τους, γιατί 

πίστευαν ότι δεν θα ωφελούσε σε κάτι. Δύο (2) από τα θύματα δήλωσαν ότι ένιωσαν  

ντροπή. Δύο (2) ότι δεν μίλησαν από φόβο για αρνητικές συνέπειες. Σε μία (1) 

περίπτωση το θύμα ανέφερε ότι δεν γνώριζε που να απευθυνθεί. 
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B.(iii) Στην ερώτηση (14) εάν υπήρξαν δράσεις από το περιβάλλον, για τη διερεύνηση 

των αιτιών της παρενόχλησης, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Σε (15) 

περιπτώσεις, από τις συνολικά (32), ποσοστό (46,9%) η απάντηση υπήρξε «Όχι». Σε 

(11) περιπτώσεις, ποσοστό (34,4%) «Δεν ξέρω». Μόνο (6) από τους ερωτηθέντες 

ποσοστό (18,8%), απάντησαν «Ναι», γεγονός που σημαίνει ότι από τις (32) 

περιπτώσεις κρουσμάτων mobbing, αντιληπτή από το θύμα ανάληψη κάποιας δράσης 

για τη διερεύνηση του mobbing, συναίβει μόνο σε (6) περιπτώσεις,. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των αρνητικών απαντήσεων (46,9%) επιβεβαιώνει την υπόθεση της 

έρευνας περί έλλειψης θεσμικής προστασίας των θυμάτων.   

 

B.(iv) Από τις συνολικά (32) περιπτώσεις παρενόχλησης, μόνο σε (3) το θύμα δήλωσε 

ότι επενέβει η Διεύθυνση για την αναζήτηση των αιτιών, ποσοστό μόλις (9,4%). Το 

εύρημα αυτό επαληθεύει τη θεωρία της Hirigoyen (2012) περί μη επέμβασης της 

Διοίκησης, παρά μόνο όταν το θύμα αντιδρά με τρόπο πολύ έντονο. Αντίστοιχα, μόνο 

σε (1) περίπτωση το θύμα δήλωσε ότι επενέβει το Σωματείο Εργαζομένων (ποσοστό 

3,1% επί του συνόλου των κρουσμάτων). Σε μια μόνο περίπτωση επενέβει η Ομάδα, 

(ποσοστό επίσης 3,1% επί του συνόλου των κρουσμάτων). Τα ευρήματα αυτά, 

ενισχύουν, επίσης, την υπόθεση της έλλειψης προστασίας των θυμάτων. 

 

B.(v) Περαιτέρω, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι σε (5) περιπτώσεις 

από τις (6) για τις οποίες υπήρξαν δράσεις για τη διερεύνηση του mobbing, δεν υπήρξε 

καμία επίπτωση στο θύτη (ποσοστό 83,3%). Σε μία (1) από τις (6) περιπτώσεις η 

απάντηση ήταν «Δεν ξέρω». To εύρημα αυτό επαληθεύει την υπόθεση περί 

ατιμωρησίας του θύτη και αναδεικνύει την ανάγκη θέσπισης ποινών σε βάρος των 

δραστών του mobbing, μέσω της νομοθεσίας και των Κανονιστικών διατάξεων κάθε 

υπηρεσίας/Οργανισμού. Σε καμία από τις (32) περιπτώσεις παρενόχλησης, το θύμα δεν 

αντιλήφθηκε την προφορική έστω προειδοποίηση του θύτη να σταματήσει την 

παρενόχληση, από κάποιο θεσμικό όργανο.  Αναφορά στην Αστυνομία δεν υπήρξε σε 

καμία από τις περιπτώσεις, ούτε δίωξη του θύτη. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, το 

γεγονός ότι η έλλειψη θέσπισης ποινών και τιμωρίας για τον θύτη λειτουργεί 

ενισχυτικά στην εμφάνιση του mobbing, ειδικά στο δημόσιο τομέα όπου ο θύτης, 

αφενός γνωρίζει ότι δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο να κατηγορηθεί για κάτι, 

αφετέρου δεν έχει το φόβο της απόλυσης, διότι προστατεύεται η μονιμότητά του. 
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Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, τη δεινή θέση στην οποία περιέρχεται ένα δημόσιος 

υπάλληλος όταν έχει την ατυχία να βιώσει την επαχθή αυτή εμπειρία. Από τη μια 

μεριά υπάρχει ένα υπάλληλος αβοήθητος από το περιβάλλον του και θεσμικά 

απροστάτευτος και από την άλλη, ένας δράστης, που συνεχίζει ανενόχλητος, χωρίς 

συνέπειες. 

 

Μια περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου, μέσω εμπειρικών μελετών, 

σχετικά με τα αίτια της χαμηλής υποστήριξης που έχουν τα θύματα από την υπόλοιπη 

ομάδα και της παθητικότητας που συνήθως αυτή επιδεικνύει, θα είχε επίσης 

εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να διερευνηθεί εάν η υπόλοιπη 

ομάδα λειτουργεί ως σύμμαχος, μιμητής ή απλώς θεατής του mobber. Επίσης, οι λόγοι 

για τους οποίους συμπεριφέρεται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πρόκειται για 

ανασφαλείς προσωπικότητες που φοβούνται τον θύτη; Πρόκειται για άτομα που έχουν 

το ίδιο ψυχοπαθητικό υπόβαθρο με τον θύτη και ταυτίζονται μαζί του; Πρόκειται για 

άτομα που προσκολλώνται στον δράστη, επειδή πιθανόν, να είναι ιεραρχικά ανώτερος 

και επιζητούν την εύνοιά του;  Ή μήπως για άτομα αδιάφορα για ότι συμβαίνει γύρω 

τους, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ησυχία τους; (Παπαγεωργίου,  2005). 

 

 

Γ. Ως προς την απάντηση του (γ) ερευνητικού ερωτήματος που αφορά στην 

διερεύνηση των  βλαπτικές επιπτώσεις που έχει το mobbing στην ψυχική και 

σωματική υγεία των θυμάτων, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής: 

 

Γ.(i). Μόνο (5) από τις (32) συνολικά περιπτώσεις mobbing, ποσοστό (16,1%), 

δήλωσαν ότι δεν βίωσαν κανένα από τα ψυχολογικά συμπτώματα της Ερώτησης (15). 

Συνεπώς, η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων, ποσοστό (83,9%) εμφάνισε 

τουλάχιστον ένα από τα ψυχολογικά συμπτώματα της ερώτησης (15), εξαιτίας του 

mobbing.  

 

Συγκεκριμένα: 

 Ένα ποσοστό των θυμάτων (48,4%) δηλώνει ότι βίωσε «έντονη δυσφορία», ένα 

ποσοστό (45,2%) «έντονο άγχος», ένα ποσοστό (35,5%) «αδυναμία συγκέντρωσης» 

και ένα ποσοστό (32,3%) «μειωμένη αντοχή στο άγχος».  
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Ακολουθούν τα εξής συμπτώματα: Ποσοστό (22,6%) των κρουσμάτων, παρουσίασαν 

«δυσκολία επικοινωνίας». Το ίδιο ποσοστό (22,6%), δηλαδή (7) από τα (32) άτομα, 

δήλωσαν ότι εμφάνισαν «κατάθλιψη». Πέντε (5) από τα θύματα, ποσοστό (16,1%), 

συμπεριφερόταν με «επιθετικότητα». Τέλος, (3) περιπτώσεις, (ποσοστό 9,7 %) 

δήλωσαν απώλεια αυτοελέγχου. Το ίδιο ποσοστό, εμφάνισε «φοβίες». Διάθεση 

«ανταγωνισμού» υπήρξε μόνο σε (2) από τις (32) περιπτώσεις, ποσοστό (6,5%) των 

κρουσμάτων. Τα συμπτώματα «Μανία», «Κατάχρηση ουσιών», «Αυτοκτονικέ τάσεις» 

δεν δηλώθηκαν από κανένα θύμα.  

 

Η αρνητική επίδραση του mobbing στην ψυχολογία των θυμάτων είναι 

προφανής από τα αποτελέσματα της έρευνας και μάλιστα ανησυχητική εάν 

αναλογιστούμε τις επιπτώσεις της στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία μίας δημόσιας 

υπηρεσίας. Ιδίως μάλιστα, εάν σκεφτεί κανείς ότι τα άτομα αυτά, που βιώνουν τόσο 

αρνητικά συναισθήματα, είναι αυτά που θα πρέπει να εξυπηρετήσουν πολίτες. 

Ενισχύεται λοιπόν και από τα ευρήματα της φάσης αυτής, ότι το ζήτημα πρέπει να 

τύχει ειδικών κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων από τις Διοικήσεις των 

υπηρεσιών και την Πολιτεία. Στο σημείο μάλιστα αυτό, μπαίνει και η παράμετρος της 

«εξυπηρέτησης του Πολίτη», αλλά και το γεγονός ότι η ανοχή,  αδιαφορία ή η απραξία 

της διοίκησης στο mobbing, φέρει τα χαρακτηριστικά ενός «φαινομένου  

κακοδιοίκησης». Αρκετοί ερευνητές, μεταξύ των οποίων και η Hirigoyen (2012) 

επισημαίνουν ότι σε αυτή την απραξία, οφείλεται η άνθηση του mobbing, διότι από 

την έρευνά τους διαπίστωσαν πως όταν σε κάποιο σημείο του πρώιμου σταδίου, η 

διοίκηση επέμβει, το mobbing σταματά. Η Διοίκηση, συνήθως, επεμβαίνει μόνο όταν 

το θύμα αντιδρά έντονα, όταν δηλαδή οι απώλειες είναι εμφανείς και όχι σε πρώιμο 

στάδιο όπου θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόκληση των βλαβών. Τις απώλειες του 

mobbing στο  δημόσιο τομέα, τις υφίσταται εκτός του θύματος και το σύνολο της 

κοινωνίας. Η μη εξυπηρέτηση του πολίτη ή η καθυστέρηση της εξυπηρέτησής του, 

είναι απώλεια που ενώ προκαλείται από το mobbing, την υφίσταται ο πολίτης. Γίνεται 

λοιπόν αντιληπτό, ότι η θέσπιση ειδικών νομοθετικών διατάξεων για την αποτροπή και 

τιμωρία των δραστών, θα λειτουργήσει προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. 

 

Γ.(ii) Σε ότι αφορά στα σωματικά συμπτώματα που βιώνουν τα θύματα mobbing, μόνο 

ένα ποσοστό (12,5%) επί του συνόλου των κρουσμάτων, δήλωσε ότι δεν εμφάνισε 
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κανένα από τα συμπτώματα της ερώτησης (16). Ποσοστό (87,5%) επί του συνόλου 

των κρουσμάτων, δήλωσε ότι εμφάνισε έστω και ένα από τα συμπτώματα αυτά. 

 

Συγκεκριμένα: 

Ποσοστό (50%) των θυμάτων δήλωσε ότι υπέφερε από «κεφαλαλγίες», ποσοστό 

(40,6%) από «διαταραχές ύπνου» και ποσοστό (34,4%) από «ταχυκαρδίες». Επίσης, 

ποσοστό (21,9%) των θυμάτων, δήλωσαν «μείωση αποδοτικότητας». Ποσοστό 

(15,6%), εμφάνισε «γαστρεντερικές διαταραχές». Στο ίδιο ποσοστό, εμφανίζονται 

«διαταραχές συγκέντρωσης» και «ευερεθιστότητα». Περαιτέρω, ποσοστό (12,5%) 

εμφάνισε «Υπόταση/Υπέρταση». Σε μία (1) περίπτωση, το θύμα δήλωσε «διαταραχές 

σεξουαλικής διάθεσης». 

 

Στην περίπτωση των σωματικών συμπτωμάτων, τίθενται ακριβώς οι ίδιοι 

προβληματισμοί που τέθηκαν στην περίπτωση των ψυχολογικών συμπτωμάτων. 

Δηλαδή, πέραν της βλάβης στην υγεία του υπαλλήλου, στην αποδοτικότητα της 

υπηρεσίας, στην ποιότητα του παραγόμενου έργου, στο δημόσιο κόστος, τίθεται ξανά 

και η παράμετρος της εξυπηρέτησης του κοινού. Αυτό που μπορεί να επισημανθεί στο 

στάδιο αυτό της έρευνας, είναι ότι αρκετά από τα σωματικά συμπτώματα του 

mobbing, όπως κεφαλαλγίες, γαστρεντερικές διαταραχές, υπόταση - υπέρταση, 

ταχυκαρδίες, είναι λόγοι υγείας για τους οποίους μπορεί ένας υπάλληλος να 

απουσιάσει από την εργασία του με αναρρωτική άδεια και συνεπώς να μένει σπίτι του 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία 

της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

  

 Μόνο δύο (2) περιπτώσεις υπαλλήλων, επί συνόλου (32), ποσοστό (6,2%) 

δήλωσαν ότι δεν βίωσαν κανένα από τα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα των 

ερωτήσεων (15) και (16). Επομένως, ποσοστό (93,8%) των δημοσίων υπαλλήλων που 

έχουν την ατυχία να μπουν στο στόχαστρο ενός mobber, εμφανίζουν, κατά δήλωση 

τους,  ψυχοσωματικά προβλήματα εξαιτίας της έκθεσης αυτής. 

 

Συνοψίζοντας, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα της παρούσας έρευνας, 

διαπιστώνουμε ότι αυτά, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους, 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση της έρευνας για λήψη μέτρων πρόληψης και 
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αντιμετώπισης  του αποκαλούμενου, από τις χώρες που το έχουν αναγνωρίσει επίσημα 

ως επαγγελματική ασθένεια, «συνδρόμου Mobbing» 

 

 

Δ. Ως προς την απάντηση του (δ) ερευνητικού ερωτήματος που διερευνά κατά 

πόσο κρίνουν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ότι 

απαιτείται η λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του mobbing από 

τις διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών/οργανισμών και την πολιτεία, τα 

αποτελέσματα της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις και των (234) 

συμμετεχόντων στην έρευνα (αφού κατά την άποψη των ερευνητών, κάθε 

εργαζόμενος μπορεί να αποτελέσει εν δυνάμει υποψήφιο θύμα mobbing),  έδειξαν τα 

εξής: 

 

Δ.(i) Στην ερώτηση (17) «Θεωρείτε απαραίτητο να εκπαιδεύονται οι Προϊστάμενοι στην 

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων;» που διερευνά κατά πόσο θεωρούν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι ότι θα πρέπει να ληφθούν διοικητικά μέτρα για την 

ενημέρωση/επιμόρφωση/εκπαίδευση των Προϊσταμένων, η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων, ποσοστό (98,7%) που αφορά στα (231) από τα (234) άτομα, 

απάντησε «Ναι». Μόνο (3) συμμετέχοντες, (ποσοστό 1,3%) απάντησαν «Όχι».  

 

Δ.(ii) Όσον αφορά στην ερώτηση (18) «Κρίνετε αναγκαίο να οργανωθούν προγράμματα 

υποστήριξης, αποκατάστασης και επανένταξης ″θυμάτων″  της εργασιακής 

παρενόχλησης;» που διερευνά κατά πόσο θεωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι θα 

πρέπει οι διοικήσεις των υπηρεσιών και οι Πολιτεία να λάβουν διοικητικά μέτρα για 

την αποκατάσταση των θυμάτων, οι (209) απάντησαν θετικά, ποσοστό (89,3%),  ενώ 

οι (25) αρνητικά, ποσοστό (10,7%). 

 

Δ.(iii) Στην ερώτηση (19) «Θεωρείτε αρκετά έντονο το πρόβλημα της εργασιακής 

παρενόχλησης ώστε να είναι αναγκαία η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας», ποσοστό 

(81,2%) των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά, ενώ ποσοστό (18,8%) αρνητικά. 

Φαίνεται λοιπόν από το αποτέλεσμα της έρευνας ότι παρότι το ποσοστό mobbing 

ανέρχεται σε  (13,6%), η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων 

επιθυμεί τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
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της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχληση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. 

Προφανώς διότι  πέρα από αυτούς που το βιώνουν οι ίδιοι, υπάρχουν και εκείνοι που 

έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου τύπου συμπεριφορές, μέσω περιστασιακής 

παρενόχλησης και συνεπώς είναι υποψιασμένοι για το τι υφίσταται το θύμα μιας 

εσκεμμένης συστηματικής ψυχολογικής κακοποίησης. Επίσης, υπάρχουν και αυτοί 

που το βιώνουν ως μάρτυρες ή ως απλοί θεατές. Είναι λοιπόν σε θέση να έχουν άποψη 

για το αν απαιτείται ή όχι η λήψη μέτρων από την Πολιτεία.   

 

 

5. Ως προς τον κυρίως σκοπό της έρευνας και ταυτόχρονα υπόθεση της παρούσας 

μελέτης που είναι η τεκμηρίωση της ανάγκης για τη λήψη διοικητικών και 

νομοθετικών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του mobbing, με σκοπό την 

αποθάρρυνση των θυτών, τον περιορισμό των κρουσμάτων και την προστασία 

των θυμάτων, τα ευρήματα της παρούσα έρευνας, δείχνουν ότι οι Έλληνες δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι διοικητικά και νομοθετικά απροστάτευτοι και επιθυμούν, στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους, τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, κατά τρόπο 

αποτελεσματικό, ώστε ειδικές και σαφής διατάξεις να τους προστατεύουν από τους 

θύτες και να θεσπίζουν ποινές και τιμωρίες γι΄αυτούς. Εάν, περαιτέρω, ληφθεί υπόψη 

ότι με το πέρασμα του χρόνου και την αναπόφευκτη ανανέωση των Εσωτερικών 

Κανονισμών Οργάνωσης/Λειτουργίας/Προσωπικού κάθε υπηρεσίας, αυτές οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις ως κανόνες Δικαίου, θα αφομοιωθούν από τις κατά περίπτωση 

Κανονιστικές διατάξεις της κάθε υπηρεσίας ή Οργανισμού, γίνεται αντιληπτό ότι θα 

μπορούσε να αναπτυχθεί στο δημόσιο τομέα μια κουλτούρα εχθρική προς το 

φαινόμενο mobbing.  
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4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1.Σκοπός και στόχος της ποιοτικής έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας, είναι να καταγραφούν οι προσωπικές 

εμπειρίες ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης δημοσίων υπαλλήλων από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και οι δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των καταστάσεων 

στην υγεία τους, στην εργασία τους και στη ζωή τους. 

Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος, οι δραματικές 

προεκτάσεις του mobbing στη ζωή των θυμάτων και η τεκμηρίωση της ανάγκης λήψης 

ειδικών διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπισή του. 

  

 

4.2.Μεθοδολογία 

 

Ως μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας ποιοτικής έρευνας, επιλέχθηκε η 

μελέτη περίπτωσης δημοσίων υπαλλήλων που υπέστησαν ηθική και ψυχολογική 

παρενόχληση στην εργασία τους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Μονάδα ανάλυσης είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι/θύματα του mobbing που 

βίωσαν τις δυσμενείς επιπτώσεις του, στην υγεία, στην εργασία και στη ζωή τους.  

 

Παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα, όπου τα θύματα 

προθυμοποιήθηκαν με δική τους πρωτοβουλία να παραθέσουν την εμπειρία τους. Στην 

πρώτη περίπτωση, πρόκειται για μια υπάλληλο τεχνικής ειδικότητας, ιδιαιτέρως 

αυξημένων τυπικών προσόντων που παρενοχλήθηκε από άτομο ιεραρχικά ανώτερό 

της. Η δεύτερη περίπτωση, αφορά σε μια διοικητικό υπάλληλο, η οποία τέθηκε σε 

απομόνωση, από τη διοίκηση του φορέα της, διότι δεν υπάκουε σε εντολές τις οποίες 

θεωρούσε μη νόμιμες. Επίσης, επιλέχθηκαν δυο μελέτες περίπτωσης από το 

εξωτερικό, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα σύγκρισης των περιστατικών αυτών 

με αυτά της Ελλάδας. Η μία έλαβε χώρα στην Αυστραλία και αφορά σε γυναίκα 
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αστυνομικό που βίωσε παρενόχληση μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο επαγγελματικό 

περιβάλλον. Η άλλη αφορά σε Ιταλό δημόσιο υπάλληλο που απομονώθηκε από τους 

υπόλοιπους, διότι τον ενοχλούσε το κάπνισμα. Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίστηκαν 

από έρευνα στο διαδίκτυο. 

 

Ως τρόπος συλλογής των δεδομένων σε ότι αφορά στους Έλληνες δημοσίους 

υπαλλήλους, επιλέχθηκε η μέθοδος της ατομικής συνέντευξης. Η συνέντευξη έλαβε 

χώρα στην πρώτη περίπτωση τηλεφωνικά και στη δεύτερη με επιτόπια επίσκεψη. Για 

την διασφάλιση της ανωνυμίας των συνεντευξιαζόμενων, χρησιμοποιούνται 

ψευδώνυμα. Ομοίως και στην περίπτωση του Ιταλού δημοσίου υπαλλήλου, διότι το 

όνομά του δεν αναφέρεται στην ηλεκτρονική πηγή. Στη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

με τη διαβεβαίωση διαφύλαξης της ανωνυμίας τους και του απορρήτου, οι ερωτώμενες 

ενθαρρύνονται να παραθέσουν τις σχετικές εμπειρίες τους. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν 

1 και 1.5 ώρα, αντίστοιχα και συμπεριελήφθησαν στην παρούσα εργασία με την 

συγκατάθεση των συνεντευξιαζόμενων.   

  

 

4.3.Μελέτες Περίπτωσης - Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων 

 

4.3.1. Χριστίνα Κ. 

 

Όνομα: Χριστίνα 

Ηλικία: 40 

Ειδικότητα: Γεωτεχνικός 

Προϋπηρεσία: 16 χρόνια 

Επίπεδο Σπουδών: Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη 

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Κεντρική Διοίκηση 
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Η Χριστίνα, μόνιμη τακτική υπάλληλος, ιδιαιτέρως αυξημένων τυπικών προσόντων, 

εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία της Κεντρικής Διοίκησης εδώ και δεκαπέντε χρόνια.  

Βίωσε την εμπειρία του mobbing με θύτη την Προϊσταμένη της, κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου ενάμιση χρόνου. Η συχνότητα της παρενόχλησης ήταν τουλάχιστον μια 

φορά την εβδομάδα. Ο τρόπος εκδήλωσης του mobbing στην περίπτωσή της έγινε με 

ανάθεση καθηκόντων που δεν αντιστοιχούσαν στην ειδικότητά της και στα οποία δεν 

μπορούσε να ανταπεξέλθει, διότι παρά την πολύ υψηλή θεωρητική της κατάρτιση, δεν 

κατείχε τις πρακτικές γνώσεις, κατώτερης, προφανώς, εκπαιδευτικής βαθμίδας, που 

απαιτούσε η συγκεκριμένη εργασία. Θεωρεί ότι η ανάθεση έγινε εσκεμμένα από την 

Προϊσταμένη της, προκειμένου να κριθεί ανεπαρκής. Η δυσκολία της να ανταπεξέλθει 

στα πρακτικά αυτά καθήκοντα, γεννούσε επιθέσεις από τη μεριά της Προϊσταμένης 

της, η οποία της έβαζε τις φωνές και την επέπληττε δυνατά, δημοσίως, για την 

υποτιθέμενη ανικανότητά της. Η περιπέτειά της κράτησε περίπου 1,5 χρόνο. 

Αντέδρασε προφορικά και γραπτά απευθυνόμενη στη Διεύθυνση, αλλά δεν υπήρξε 

ανταπόκριση. Όσον αφορά στο περιβάλλον του γραφείου, οι υπόλοιποι συνάδελφοι 

υπήρξαν ουδέτεροι. Η Χριστίνα, βίωσε συμπτώματα όπως άγχος, ταχυκαρδίες και 

αϋπνίες. Προκειμένου να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, πήρε άδεια άνευ 

αποδοχών διάρκειας τεσσάρων μηνών. Μετά τη λήξη της άδειας (σχετικά πρόσφατα) 

επέστρεψε στην εργασία της. 

 

 

4.3.2. Γεωργία  

 

Όνομα: Γεωργία Π. 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Διοικητικός 

Προϋπηρεσία: 20 χρόνια 
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Επίπεδο Σπουδών: Απόφοιτος Λυκείου 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη 

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Η Γεωργία εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης. Βίωσε συμπεριφορά 

mobbing εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου από ιεραρχικά ανώτερο πρόσωπο του 

Οργανισμού όπου εργάζεται. Θεωρεί ως αιτία, το γεγονός ότι αρνούνταν να 

συμμετέχει σε διοικητικές διαδικασίες τις οποίες θεωρούσε μη νόμιμες. Το mobbing 

σε βάρος της εφαρμόζεται από την Πρόεδρο του φορέα, η οποία τυχαίνει να είναι και 

ο άμεσος Προϊστάμενός της. Η κακομεταχείριση της Γεωργίας ξεκίνησε με επιθέσεις 

στις πολιτικές της πεποιθήσεις. Ακολούθησε η αφαίρεση όλων των καθηκόντων της, 

με την πρόφαση ότι δεν τα εκτελεί σωστά. Δεν εκτελεί πλέον καμία εργασία σε όλη τη  

διάρκεια του ωραρίου της. Η επίθεση συνεχίστηκε με την απομόνωσή της σε ένα 

μικρό γραφείο και τη στέρηση της επικοινωνίας της με το υπόλοιπο προσωπικό. 

Ολοκληρώθηκε με καθημερινές παρατηρήσεις και επιπλήξεις ότι «κάθεται όλη μέρα 

και δεν προσφέρει τίποτε» (!).  

Αυτή η τακτική της αφαίρεσης των καθηκόντων και της απομόνωσης του 

υπαλλήλου, είναι καταγεγραμμένη από τη Hirigoyen (2012), ως μια συνήθης πρακτική 

ενός mobber. Θα πρέπει βέβαια, για να ευδοκιμήσει το mobbing, με τέτοιες πρακτικές, 

να υπάρχει το προαπαιτούμενο της σχέσης εξουσίας μεταξύ θύτη και θύματος, όπως εν 

προκειμένω μεταξύ της Γεωργίας και της Προέδρου του Οργανισμού. Πρόκειται 

δηλαδή για μια πρακτική «Κάθετου mobbing, από πάνω προς τα κάτω». To 

περιβάλλον του γραφείου είναι αμέτοχο. 

 Η Γεωργία υποφέρει λόγω αυτής της δυσάρεστης κατάστασης που βιώνει 

(απομόνωση, άδικες λεκτικές επιθέσεις, απραξία, επικρίσεις της πολιτικής ιδεολογίας 

της). Αισθάνεται ότι δεν προσφέρει τίποτε και αυτό το αίσθημα της δημιουργεί 

τεράστιο άγχος και απογοήτευση, διότι πρόκειται για ένα άτομο πολύ εργατικό από τη 

φύση του. Δύο φορές έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο με κρίσεις πανικού. Επίσης, 

αντιμετωπίζει γαστρεντερικές διαταραχές. Θεωρεί ότι μια πιθανή προσφυγή στη 
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Δικαιοσύνη, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δεν θα είχε καμία τύχη. Μη έχοντας που 

αλλού να απευθυνθεί και επειδή τυγχάνει να είναι  υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου, σκέφτεται να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας (το μόνιμο 

τακτικό προσωπικό, όπως η Χριστίνα, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα). 

 

 

4.3.3. Pauline F. 

 

 H περίπτωση της Pauline έλαβε χώρα στην Αυστραλία. Η Pauline είχε ενταχθεί 

στο αστυνομικό σώμα το 1986. Βρέθηκε σε ένα ανδροκρατούμενο επαγγελματικό 

περιβάλλον. Η διαφορετικότητά της, εντοπίζονταν τόσο στο φύλο της όσο και στο 

γεγονός ότι ήταν ανύπαντρη μητέρα. Περαιτέρω, κατέλαβε θέση ανώτερη από τους 

άνδρες συναδέλφους της. Επιπροσθέτως, είχε δώσει στοιχεία εναντίων πρώην 

συντρόφου της, επίσης αστυνομικού, στα πλαίσια μιας υπόθεσης. Η Pauline δέχτηκε 

παρενόχληση και εκφοβισμό από τους άντρες συναδέλφους της. Το 1996, φοβούμενη 

για την ασφάλειά της, αναγκάστηκε να ζητήσει μετακίνηση σε άλλη περιοχή. Τρία 

χρόνια αργότερα, το 1999, παραιτήθηκε από την εργασία της. Η Pauline προσέφυγε 

στη δικαιοσύνη, ασκώντας δίωξη στην Κυβέρνηση της Πολιτείας της Victoria, σε 

πέντε πρώην συναδέλφους της αστυνομικούς για την κακομεταχείριση που υπέστη, 

και σε δύο υπεύθυνους που λόγω του θεσμικού τους ρόλου, όφειλαν να την 

προστατεύσουν εγκαίρως όταν έκανε τις καταγγελίες. Οι συμπεριφορές mobbing που 

είχε υποστεί κατά τη διάρκεια τη παρενόχλησης της,  ήταν απειλές, ειρωνείες, 

υποτιμητικά σχόλια, επικρίσεις για την προσωπική της ζωή, αβάσιμες φήμες σε βάρος 

της από τους άντρες συναδέλφους της, οι οποίοι όταν κατέλαβε ανώτερη θέση 

αρνούνταν να εκτελέσουν τις εντολές της. Είναι μία από τις σπάνιες μορφές mobbing, 

κάθετης παρενόχληση, από κάτω προς τα πάνω, η οποία συναντάται στο δημόσιο όπου 

δεν υπάρχει, για τον mobber, ο φόβος της απόλυσης. Ασυνήθιστο, επίσης, είναι και το 

γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, έφτασε στο ανώτατο Δικαστήριο της 

πολιτείας της Victoria, διότι αφορά στην Αστυνομία και τέτοιου είδους ζητήματα στην 

Αυστραλία, συνήθως, επιλύονται από ειδική επιτροπή, με εμπιστευτικές διαδικασίες 
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(http://bullybehindyou.blogspot.gr/2009/01/legal-police-woman-bullied-and-

harassed.html). 

 
 

4.3.4. Giovanni 

 

 Η περίπτωση του δημοσίου υπαλλήλου Giovanni εκτυλίχθηκε στην Ιταλία. 

Έγινε γνωστή στην κοινή γνώμη μέσω δικαστικής απόφασης που τον δικαίωσε. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο Giovanni  έπεσε θύμα συμπεριφοράς mobbing, διότι 

αντιδρούσε στο χώρο εργασίας του στα παθητικό κάπνισμα που του επέβαλαν οι 

συνάδελφοί του. Συγκεκριμένα, αναγκάστηκε να ανεχτεί το παθητικό κάπνισμα για 

χρόνια, διότι στο χώρο εργασίας του κάπνιζαν οι συνάδελφοί του και οι διευθυντές. 

Παρόλο που υπήρχε απαγόρευση του καπνίσματος και παρότι έκανε καταγγελίες, το 

κάπνισμα μέσα στο χώρο εργασίας δεν σταμάτησε. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανίσει  

πρόβλημα υγείας αλλά και να περιθωριοποιηθεί από τους συνάδελφους του, οι οποίοι 

θεωρούσαν την συμπεριφορά του αλαζονική. Ο Giovanni κατέφυγε στη δικαιοσύνη, 

ζητώντας να αποζημιωθεί τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχολογική ζημιά 

που υπέστη. Το πρωτόδικο δικαστήριο, το Εφετείο καθώς και το Ανώτατο Δικαστήριο, 

δικαίωσαν τον Giovanni (αριθμός απόφασης Ανωτάτου Δικαστηρίου 11798/2015) 

κρίνοντας ότι όταν ένας εργαζόμενος αναγκάζεται να υπομένει το παθητικό κάπνισμα, 

δικαιούται να αποζημιωθεί για mobbing. Το ανώτατο δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο 

προσφεύγων υπήρξε θύμα καταδίωξης στην εργασία του και ότι υπέστη μεγάλες 

ψυχολογικές πιέσεις από συναδέλφους και Προϊσταμένους για πολλά χρόνια. 

Εκδίκασε αποζημίωση υπέρ του Giovanni ύψους (50.000) ευρώ, για τη σωματική και 

ψυχολογική βλάβη που υπέστη. Στην απόφασή του έκρινε ότι κάθε υπάλληλος που 

υφίσταται βλάβη από ηθική παρενόχληση, δικαιούται αποζημίωση, όταν ο εργοδότης 

του δεν τον προστατεύει (http://castelvetranonews.it/notizie/il-diritto-in-

pillole/italia/pillole-di-diritto-dipendente-costretto-al-fumo-passivo-maxi-risarcimento-

da-%E2%82%AC-50000/#) 
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http://bullybehindyou.blogspot.gr/2009/01/legal-police-woman-bullied-and-harassed.html
http://castelvetranonews.it/notizie/il-diritto-in-pillole/italia/pillole-di-diritto-dipendente-costretto-al-fumo-passivo-maxi-risarcimento-da-%E2%82%AC-50000/
http://castelvetranonews.it/notizie/il-diritto-in-pillole/italia/pillole-di-diritto-dipendente-costretto-al-fumo-passivo-maxi-risarcimento-da-%E2%82%AC-50000/
http://castelvetranonews.it/notizie/il-diritto-in-pillole/italia/pillole-di-diritto-dipendente-costretto-al-fumo-passivo-maxi-risarcimento-da-%E2%82%AC-50000/
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4.4. Παρουσίαση συμπερασμάτων ποιοτικής έρευνας 

 

 Στην παρούσα ποιοτική έρευνα, επιλέχθηκαν δύο μελέτες περίπτωσης mobbing 

δημοσίων υπαλλήλων από το εξωτερικό που δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, 

προκειμένου να γίνει αντιληπτή η ανάγκη να υπάρξει και στην Ελλάδα ανάλογη 

δυνατότητα των θυμάτων. Δυστυχώς, στη χώρα μας, οι γενικές διατάξεις περί 

προστασίας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του εργαζομένου, καθώς και 

της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και καταπολέμησης των διακρίσεων, δεν 

επαρκούν για την αντιμετώπιση αυτής της κρυφής και ύπουλης μορφής της 

ανθρώπινης επιθετικότητας που εκδηλώνεται με πάρα πολλά πρόσωπα. Πολύ δύσκολα 

με την υπάρχουσα νομοθεσία ένα θύμα mobbing στην Ελλάδα μπορεί να αποδείξει την 

ενοχή του θύτη και να δικαιωθεί. Γι΄αυτό το λόγο, οι περισσότεροι δημόσιοι 

υπάλληλοι, το υφίστανται σιωπηλά, καταστρέφοντας την υγεία τους, όπως η Χριστίνα 

και η Γεωργία. Υπέστησαν και οι δύο απώλειες στην υγεία και στην εργασία τους, 

αισθάνθηκαν ότι είναι θεσμικά απροστάτευτες, ενώ ο δράστης και στη μία και στην 

άλλη περίπτωση, μπορεί να συνεχίζει ανενόχλητος να παρενοχλεί. Η Pauline και ο 

Giovanni, έπεσαν θύματα mobbing, υπέστησαν μεγάλες απώλειες, όμως κινήθηκαν 

νομικά και δικαιώθηκαν από τη δικαιοσύνη.  

 

Στην περίπτωση της Χριστίνας, οι απώλειες για την ίδια εντοπίζονται στο 

ψυχικό κόστος, στην επιβάρυνση της σωματικής υγείας της και στο οικονομικό 

κόστος. Η λύση που επέλεξε ήταν λήψη άδειας άνευ αποδοχών για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων μηνών. Μια συνήθης αντίδραση των θυμάτων mobbing. Η υπηρεσία της, 

αντίστοιχα, έχασε για τέσσερις μήνες έναν υπάλληλο υψηλών προσόντων με ότι αυτό 

συνεπάγεται για την αποδοτικότητα της. Επέστρεψε πρόσφατα στην εργασία της. 

Κανένας δεν γνωρίζει ποια εξέλιξη θα έχει η υπόθεση. Οι διατάξεις του Ν. 4443/2016 

περί προώθησης της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και καταπολέμησης των 

διακρίσεων, δεν καλύπτουν την περίπτωσή της, διότι η παρενόχληση που αυτή 

υφίσταται δεν συνδέεται με διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και λοιπών περιπτώσεων 

που καλύπτει ο νόμος. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται καμία διοικητική 

δομή (π.χ. ένας διαμεσολαβητής, υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή)  στην οποία, η 

Χριστίνα, θα μπορούσε να απευθυνθεί για βοήθεια.. 
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 Στην περίπτωση της Γεωργίας, που πρόκειται για μία από τη φύση της πολύ 

εργατική υπάλληλο, οι απώλειες εντοπίζονται στην υγεία της, με κρίσεις πανικού και 

ένα μόνιμο αίσθημα ανικανοποίητου, λόγω της απραξίας που της έχουν επιβάλλει, 

παρά τη θέλησή της. Από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης, η συγκεκριμένη 

υπάλληλος αμείβεται κανονικά από το κράτος, χωρίς το κοινωνικό σύνολο να 

απολαμβάνει τις υπηρεσίες της. Από την πλευρά της κοινωνίας, τα έξοδα της ιατρικής 

περίθαλψής της (κρίσεις πανικού – φάρμακα, εισαγωγή στο νοσοκομείο)  επιβαρύνουν 

το ασφαλιστικό σύστημα και τον Έλληνα φορολογούμενο. Η Γεωργία ίσως είναι πιο 

τυχερή από τη Χριστίνα, διότι πρόκειται για υπάλληλο Ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου και θα μπορούσε να κάνει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητώντας 

βοήθεια. 

 

Ο Giovanni στάθηκε ακόμη πιο τυχερός στον αγώνα κατά του mobbing. Η 

περίπτωσή της δικής του εργασιακής κακομεταχείρισης, εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, μία 

χώρα που έχει εισάγει στο δίκαιό της, ειδικές διατάξεις για την προστασία των 

εργαζομένων από το mobbing. O Giovanni κάνοντας χρήση των διατάξεων αυτών, 

άσκησε δίωξη στους mobbers, δικαιώθηκε δικαστικά και έλαβε χρηματική 

αποζημίωση για την ψυχική και σωματική βλάβη που υπέστη. Αυτή η δικαίωση είναι 

μια ηθική ικανοποίηση για τα θύματα και τους δίνει κουράγιο να συνεχίσουν τη ζωή 

τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να ξεχάσουν τα όσα πέρασαν.  

 

Η Pauline, αποτελεί κλασική περίπτωση υπαλλήλου που δέχτηκε παρενόχληση 

επειδή “διέφερε” από τους υπόλοιπους συναδέλφους της. Η περίπτωσή της επαληθεύει 

τη θεωρία της Hirigoyen (2012) ότι συχνά στο χώρο εργασίας στοχοποιούνται 

άνθρωποι για το μόνο λόγο ότι διαφέρουν από τους υπόλοιπους, οι οποίοι είτε 

ζηλεύουν, είτε δεν σέβονται τη διαφορά. Έτσι εμφανίζονται φαινόμενα διάκρισης σε 

βάρος εργαζομένων, που πολλές φορές τυχαίνει να είναι άτομα πολύ ικανά, άξια και 

ευσυνείδητα, που προκαλούν αισθήματα φθόνου και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να 

προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους (Hirigoyen, 2009). Στην περίπτωση 

της Pauline οι ιεραρχικά υπεύθυνοι δεν την προστάτεψαν. Η στάση τους υπήρξε 

καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μια τέτοια στάση από τη μεριά της 

ιεραρχίας, υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον, αφού άτομα ικανά και άξια οδηγούνται 
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σε μετακινήσεις, αλλαγή θέσης ή, σε κάποιες περιπτώσεις όπως η Pauline, ακόμα και 

σε παραίτηση. Δεν γνωρίζουμε την τελική έκβαση της υπόθεσης, διότι η πηγή δεν την 

αναφέρει. Γνωρίζουμε όμως ότι η Pauline δικαιώθηκε από τη Δικαιοσύνη σε πρώτο 

και δεύτερο βαθμό.   

 

 

 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

5.1. Γενικά Συμπεράσματα 

 

 

To mobbing διαταράσσει όλο το εργασιακό κλίμα και έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στα θύματα, στις οικογένειές τους, στην εργασία τους και στην κοινωνία 

γενικότερα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών  να 

δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη του φαινομένου, να καθιερώσουν τρόπους 

ελέγχου των συμπεριφορών αυτού του είδους και να μεριμνήσουν για την ενημέρωση 

και εκπαίδευση του προσωπικού τους. 

 

Η έκτασή του, από τα αποτελέσματα της έρευνας, παγκοσμίως, κρίνεται 

ανησυχητική (Quinlan, 2007? Shallcross at al, 2008), ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τη 

συνεπακόλουθη μείωση της παραγωγικότητας και το πολλαπλό οικονομικό κόστος 

που συνεπάγεται (Vega and Comer, 2005). Η διατήρηση της υγείας και της ευημερίας 

των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, πρέπει να αποτελεί ζήτημα υψίστης 

προτεραιότητας για το κράτος και την κυβέρνηση. Το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, 

συμβάλει στην διασφάλιση της υγείας, της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 

και της ευημερίας των υπαλλήλων και κατ΄ επέκταση αυξάνει την ικανότητά τους να 

εργαστούν. Η ποιότητα και η αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα είναι άμεσα 

συνυφασμένες με την ύπαρξη ενός υγιούς εργατικού δυναμικού. Η κακή υγεία των 

εργαζομένων, οδηγεί σε αύξηση των απουσιών και σε μειωμένη απόδοση.  

 

Από έρευνες, σε εθνικό επίπεδο, των ευρωπαϊκών κρατών-μελών, προκύπτει 

μια αύξηση, μακροχρόνια, των κρουσμάτων εργασιακής παρενόχλησης. Αυτή η 
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παράμετρος καθώς και η επιβάρυνση των κοινοτικών και εθνικών δαπανών, έχουν 

θέσει το πρόβλημα, ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενωσιακό δίκαιο, 

με τη μορφή κοινοτικών οδηγιών, αποτρέπει την εργασιακή παρενόχληση, συνδέοντάς  

την με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων. Στην περίπτωση όμως των πρακτικών του mobbing, αυτές οι ρυθμίσεις 

δεν αρκούν για την προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα, τα νομοθετικά αυτά 

βήματα, είναι υποστηρικτικά στον αγώνα κατά του mobbing, υπάρχουν όμως πολλά 

ακόμη που πρέπει να γίνουν. 

 

Η χάραξη μιας στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιου είδους 

συμπεριφορών, είναι επιβεβλημένη, ιδίως στο δημόσιο τομέα που έχει αποδειχθεί ποιό 

ευάλωτος στην εμφάνιση κρουσμάτων. Οι Διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών θα 

πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική τους ευθύνη και να φροντίζουν για την 

ψυχολογική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, παρέχοντας τους όχι μόνο 

υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που αποτελεί 

προϋπόθεση για την απόδοση και περαιτέρω εξέλιξη ενός εργαζομένου. Θα πρέπει 

επίσης, να επαγρυπνούν για την εμφάνιση κρουσμάτων και να λαμβάνουν όλα τα 

προληπτικά, οργανωτικά, διοικητικά και επικοινωνιακά μέτρα καθώς και τις 

νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποτροπή του (Sancini et al, 2013). 

 

 

 

5.2. Προτάσεις 
 

 Από τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών τα οποία επαληθεύουν την 

ανησυχητική έκταση και τις καταστροφικές επιπτώσεις του mobbing, στο θύμα, στην 

εργασία του και στην κοινωνία, γίνεται κατανοητή η αξία της πρόληψης για την 

αποτροπή της εμφάνισης τέτοιων κρουσμάτων. 

 

Πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη παίζει η ενημέρωση και εκπαίδευση των 

ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων (σεμινάρια, διαλέξεις, έντυπο υλικό, ενημέρωση μέσω 

διαδικτύου), ώστε όλοι να γνωρίζουν την ύπαρξή του φαινομένου, την έκτασή του, τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούν οι θύτες και να το αναγνωρίζουν εγκαίρως. Επίσης, 
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απαιτείται κατάρτιση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και των Προϊσταμένων, 

από ειδικούς επιστήμονες, στην αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων 

παρενόχλησης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται εγκαίρως το πρόβλημα 

και να επεμβαίνουν προληπτικά (Κοΐνης & Σαρίδη, 2013). Συνεπώς, τόσο η Πολιτεία 

όσο και οι Διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών, θα πρέπει να λάβουν μέτρα στην 

κατεύθυνση της ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων 

και  προϊσταμένων (Ege, 2007). 

 

Η οργανωσιακή κουλτούρα παίζει, επίσης, κυρίαρχο ρόλο στην πρόληψη του 

mobbing. Μια οργάνωση που είναι εκπαιδευμένη στο σεβασμό και στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας, στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ συναδέλφων,  στην 

ενθάρρυνση του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας, στην 

αλληλεγγύη, στη συνεργασία, στο διάλογο, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας κατά της 

ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης των εργαζομένων (Χονδρού, χ.χ.). Ειδικά στο 

δημόσιο τομέα, όπου ο εργαζόμενος, προκειμένου να μην ενδίδει σε απειλές, 

εκφοβισμούς και πιέσεις, είναι απαραίτητο να αισθάνεται ενδυναμωμένος, 

προστατευμένος και ασφαλής.  

 

Πέρα από τις γενικές προβλέψεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η σύνταξη 

ενός Κώδικα Δεοντολογίας και η κατάρτιση σε κάθε Οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία, 

ενός εσωτερικού Κανονισμού καλής συμπεριφοράς, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε μονάδας, θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας εργασιακής  

κουλτούρας κατά του mobbing και στην διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού κλίματος.  

 

Η προσθήκη στις οργανικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας, της αρμοδιότητας 

αντιμετώπισης περιστατικών εργασιακής παρενόχλησης, είτε από μια ειδική επιτροπή, 

είτε από το Τμήμα Προσωπικού, είτε από μια ορισμένη για το σκοπό αυτό ειδική 

ομάδα υποστήριξης, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον mobber.  

 

Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας θα πρέπει να είναι 

σαφείς ως προς τις αρμοδιότητες, τον καταμερισμό εργασίας και την κατανομή 

ευθύνης. Η έλλειψη συγκεκριμένων κανόνων και ευθυνών ευνοεί φαινόμενα 

κατάχρησης εξουσίας και παρενόχλησης. 
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Η διοίκηση ενός οργανισμού θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τις 

ευθύνες που φέρει για την ανάπτυξη του mobbing. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να 

μένει αδιάφορη όταν αντιλαμβάνεται συχνή λήψη αδειών από κάποιον εργαζόμενο. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα mobbing. Επίσης, να 

επιδεικνύει μηδενική ανοχή στους θύτες, να μεριμνά για την έγκαιρη διάγνωση των 

περιστατικών και να επεμβαίνει εγκαίρως. Θα πρέπει να δίδεται στο προσωπικό η 

δυνατότητα έκφρασης παραπόνων. Η Διοίκηση θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένη στη 

διαχείριση συγκρούσεων. 

 

Ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης της ηθικής και ψυχολογικής 

παρενόχλησης, κρίνεται απαραίτητο για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης του 

φαινομένου, αφού θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους δράστες. (Τσουκαλά, 2007? 

Κοΐνης & Σαρίδη, 2013). Ασφαλώς, κανένας δεν θεωρεί ότι η ύπαρξη νομοθετικού 

πλαισίου, θα λύσει αυτόματα το πρόβλημα, θα καταφέρει όμως να το περιορίσει και 

σταδιακά να το θέσει υπό έλεγχο, σταματώντας το «εν τη γενέσει του».   

 

Ο θεσμός της Ολομέλειας Τμημάτων και Διευθύνσεων, που πρόσφατα 

θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-02-

2016), μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμος, στην πρόληψη του mobbing,  αφού η 

υποχρέωση για επικοινωνία και συνεύρεση όλων των υπαλλήλων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, αποτελεί ευκαιρία επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, σε πρώιμο 

στάδιο, καθώς και έκφρασης παραπόνων.  

 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη μπορούν να παίξουν οι συνδικαλιστικοί 

φορείς, υιοθετώντας δράσεις κατά των διακρίσεων στους χώρους εργασίας,  που είναι 

άλλωστε και μια από τις βασικές γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου. Οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, οφείλουν να είναι ευαισθητοποιημένες, ενημερωμένες 

και σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών. Θα πρέπει να παρέχουν 

ενημέρωση στους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κινηθούν, 

καθώς και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα. Επίσης, θα μπορούσαν να στηρίξουν 

το θύμα και με άλλους τρόπου, όπως π.χ. με ένα ψήφισμα συμπαράστασης, με μια 

αναφορά προς τη Διοίκηση, με μια ευρεία γνωστοποίηση του θέματος (πάντα μετά από 
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σύμφωνη γνώμη του θύματος), προκειμένου να αποτρέψουν το θύτη από τη συνέχιση 

της διαδικασίας. 

 

Επίσης, η Επιθεώρηση Εργασίας θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην 

πρόληψη, μέσα από το θεσμικό της ρόλο. Θα πρέπει να υπενθυμίζει στους φορείς τις 

υποχρεώσεις τους απέναντι στο εργατικό δυναμικό τους και να επισημαίνει στους 

εργαζομένους τα δικαιώματά τους (Τσουκαλά 2007).  

 

Οι Ιατροί  Εργασίας και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θα μπορούσαν, με τις 

ειδικές γνώσεις που διαθέτουν, μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων, να βοηθούν 

στην κατεύθυνση επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών που ανακύπτουν στους 

χώρους εργασίας.  

 

Τέλος, θα ήταν πολύ διαφωτιστική, άκρως ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά 

χρήσιμη για τους διοικούντες, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα, η ανάπτυξη 

έρευνας, στην κατεύθυνση διερεύνησης των ζημιών που προκαλεί το mobbing, σε 

πολλαπλά επίπεδα, με τη χρήση τυποποιημένων μεθόδους και όχι με βάση την 

αντίληψη και αυτοεκτίμηση του θύματος. Ίσως τότε, να μπορούσε να εκτιμηθεί 

καλύτερα η αξία της πρόληψης του φαινομένου. 
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7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

η παρούσα έρευνα με θέμα: 

 

«Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ (MOBBING) 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» 

 

διεξάγεται στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας μου για το ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα απαιτηθούν μόνο μερικά λεπτά από 

το χρόνο σας. 

 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει εμφανιστεί το φαινόμενο της ηθικής και 

ψυχολογικής παρενόχλησης των εργαζομένων (mobbing), το οποίο με το πέρασμα του 

χρόνου, προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και εμφανίζεται συχνότερα 

στο δημόσιο τομέα από ότι στον ιδιωτικό.  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του φαινομένου από τον Υπουργό Εργασίας του 

Βελγίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, πρόκειται για την κατ΄ επανάληψη επιθετική συμπεριφορά σε βάρος 

του εργαζόμενου, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας, που εκδηλώνεται με λόγια, 

χειρονομίες, μονομερή γραπτά κείμενα, ενέργειες, εκφοβισμούς, πράξεις και 

τρόπους οργάνωσης της εργασίας, που σκοπό έχουν να προσβάλουν την 

προσωπικότητα ή την αξιοπρέπειά του,  ή να δημιουργήσουν ένα εχθρικό, 

εκφοβιστικό, υποτιμητικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον, ή 

να βλάψουν την ψυχική ή σωματική του ακεραιότητα κατά την εκτέλεση της 

εργασίας του, ή να θέσουν σε κίνδυνο τη θέση απασχόλησής του (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Έκθεση σχετικά με την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, 

2001/2339 (ΙΝΙ)).  

 

Είναι πολύ σημαντικό, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τόσο οι 

δημόσιοι υπάλληλοι όσο και οι διοικήσεις των Δημοσίων Υπηρεσιών να είναι 

ενήμερες ως προς τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι θύτες, ώστε να προλαμβάνονται 

τέτοιου είδους συμπεριφορές διότι, πέραν των βλαπτικών επιπτώσεων στην ψυχική, 

σωματική υγεία και απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται ″στόχοι″, καθώς 
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και στη διατάραξη του εργασιακού κλίματος, οι συμπεριφορές αυτές συχνά οδηγούν 

ένα εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό, που αποτελεί εύκολο στόχο κριτικής, 

κουτσομπολιού, συκοφαντίας, ψευδών κατηγοριών, να αποχωρήσει ή να εκδιωχθεί 

από τη θέση του, επειδή εμφανίζει ιδιότητες όπως είναι η όρεξη για δουλειά, η 

αφοσίωση σε αυτήν, η ακεραιότητα και η αναπτυγμένη αίσθηση του καθήκοντος 

(Davenport et al., 1999? Namie & Namie, 2000? Shallcross, 2003). 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις διαστάσεις του 

φαινομένου, τις αντιδράσεις των θυμάτων, κατά πόσο υποστηρίζονται από το 

εργασιακό και ευρύτερο περιβάλλον τους, τις επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική 

υγεία τους και τέλος, τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπισή 

του. 

 

 

 Σας παρακαλώ θερμά να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα διότι η 

συνεισφορά σας είναι πολύτιμη για τα αποτελέσματά της και σας ενημερώνω ότι 

το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, οι απαντήσεις σας εμπιστευτικές και η 

συμμετοχή σας εθελοντική.  

 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

 

 

 

Με εκτίμηση  

Ελένη Χονδροπούλου                                  Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Μιχαήλ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

(*) Υποχρεωτικά πεδία 

*1. Φύλο:      *2.  Ηλικία: *3. Κατηγορία: *4. Προϋπηρεσία: *5. Θέση/Ειδικότητα 

 

 Άνδρας      18-30         ΥΕ         <5  Ιατρός/Νοσηλευτής 

 Γυναίκα      31-40         ΔΕ         5-10  Εκπαιδευτικός 

       41-50         ΤΕ         11-15  Διοικητικός Υπάλληλος 

       50>         ΠΕ         

        

16-20 

20> 

 Αστυνομικός/Λιμενικός/ 

Πυροσβέστης 

             Άλλο 

                                                                                                                                                                       

*6. Οικογενειακή  Κατάσταση     

 

   *7. Επίπεδο Σπουδών *8. Ευρύτερη  Περιοχή της 

    Δημόσιας Διοίκησης 

 

                                          Έγγαμος/η     Δημοτικό/Γυμνάσιο   Υγεία 

          Άγαμος/η     Λύκειο/ΙΕΚ   Εκπαίδευση 

          

          

Διαζευγμένος/η  

Χήρος/α 

 

    

    

AEI/TEI  

Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 

  Κεντρική Διοίκηση  (Υπουργεία, 

Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις, 

Ανεξάρτητες Αρχές) 

      Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περι- 

φέρειες, Δήμοι, Ν.Π. αυτών) 

 

      Λοιπές Υπηρεσίες  
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Στην ερώτηση (9) που ακολουθεί αποτυπώνονται (45) τρόποι εμφάνισης του “mobbing”, 

όπως τους κατέγραψε στο ερωτηματολόγιο LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization) ο Ψυχίατρος και Ψυχολόγος Dr Heinz Leymann,  πρωτοπόρος στην συστηματική 

έρευνα του φαινομένου αυτού.  

 

9. Έχετε αντιμετωπίσει στην εργασία σας κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις τους 

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες; (Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας αντιπροσωπεύει) 

 

α) Σε ότι αφορά στην Αυτοέκφραση και Επικοινωνία 

   Ο άμεσος Προϊστάμενός σας δεν σας επιτρέπει να εκφραστείτε                                               

   Σας διακόπτουν συνεχώς όταν μιλάτε                                                                               

   Συνάδελφοί σας, σας περιορίζουν τις ευκαιρίες να εκφραστείτε                                                        

   Σας φωνάζουν και σας επιπλήττουν δυνατά                                                                                   

   Η δουλειά σας υφίσταται μια συνεχή κριτική                                  

   Υπάρχει μια συνεχής κριτική για την προσωπική σας ζωή                

   Δέχεστε τηλεφωνική τρομοκρατία                                                                                                 

   Δέχεστε προφορικές απειλές                                                                                                          

   Σας στέλνουν γραπτές απειλές                                                                              

   Σας αμφισβητούν με ματιές ή χειρονομίες                                          

   Δέχεστε αμφισβήτηση μέσα από υπονοούμενα  

 

β) Σε ότι αφορά στις κοινωνικές επαφές 

   Οι άνθρωποι δεν μιλούν πλέον μαζί σας                                                                                   

   Δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν, η πρόσβασή σας σε άλλους απορρίπτεται               

   Μετεγκατασταθήκατε σε άλλο δωμάτιο μακριά από τους συναδέλφους                  

   Έχει απαγορευτεί στους συναδέλφους να σας μιλούν                                                       

   Σας φέρονται σαν να μην υπάρχετε      

 

 



ΣΕΛΙΔΑ 126 

γ) Σε ότι αφορά στην προσωπική φήμη 

   Μιλούν άσχημα για σας πίσω από την πλάτη σας                                                              

   Κυκλοφορούν για εσάς αβάσιμες φήμες                                                                                         

   Σας γελοιοποιούν                                                                                   

   Σας αντιμετωπίζουν σαν να είστε ψυχικά άρρωστος/η                                                                       

   Σας ανάγκασαν να υποβληθείτε σε ψυχιατρική εξέταση                                   

   Γελοιοποιούν μια αδυναμία που έχετε (σωματική ή ψυχική)                                    

   Μιμούνται τις κινήσεις, τον τρόπο που περπατάτε και τη φωνή σας για να σας γελοιοποιήσουν   

   Γελοιοποιούν τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις σας                                           

   Γελοιοποιούν την προσωπική σας ζωή                                                  

   Γελοιοποιούν την εθνικότητά σας      

   Εξαναγκάζεστε να κάνετε μια δουλειά η οποία επηρεάζει αρνητικά την αυτοεκτίμησή σας         

   Οι προσπάθειές σας κρίνονται με τρόπο λανθασμένο και υποτιμητικό                  

   Οι αποφάσεις σας διαρκώς αμφισβητούνται                                                                 

   Σας αποκαλούν με υποτιμητικά ονόματα                             

   Δέχεστε σεξουαλικά υπονοούμενα                   

 

δ) Σε ότι αφορά στην Επαγγελματική κατάσταση και Ποιότητα ζωής 

   Δεν υπάρχουν ειδικά καθήκοντα για εσάς                                                           

   Οι επιβλέποντες σας αφαιρούν τις αναθέσεις, ώστε να μην έχετε καθήκοντα να εκτελέσετε            

   Σας αναθέτουν εργασίες χωρίς νόημα                                               

   Σας αναθέτουν εργασίες κατώτερες των προσόντων σας                                                                

   Σας αναθέτουν συνεχώς νέα καθήκοντα                                                                                    

   Σας αναθέτουν καθήκοντα που επηρεάζουν αρνητικά  την αυτοεκτίμησή σας                                     

   Σας αναθέτουν καθήκοντα με απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες των προσόντων σας για να σας  

     Δυσφημίσουν 
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ε) Σε ότι αφορά στην Φυσική υγεία 

   Εξαναγκάζεστε να εκτελείτε μια σωματικά εξουθενωτική εργασία                          

   Δέχεστε απειλές για σωματική βία                                                                                              

   Χρησιμοποιούν ήπιας μορφής βία για να σας απειλήσουν                                  

   Δέχεστε σωματική κακομεταχείριση                                                                

   Σας προξενούν γενικές ζημιές για να σας επιβαρύνουν οικονομικά                                  

   Σας έκαναν ζημιές στο χώρο εργασίας και στο σπίτι σας                                          

   Σας παρενοχλούν σεξουαλικά          

                                                                            

Αν δεν έχετε αντιμετωπίσει κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις της ερώτησης (9) τους 

προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, παρακαλώ πηγαίνετε απευθείας στην ερώτηση (17) 

δίχως να απαντήσετε τις ερωτήσεις από (10) έως και (16).  

 

10. Πόσο συχνά έχετε αντιμετωπίσει μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις της 

ερώτησης (9) τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες; (Σημειώστε Χ στο κουτάκι που σας 

αντιπροσωπεύει) 

   Κάθε μέρα                                                 

   Σχεδόν κάθε μέρα                                      

   Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα          

   Τουλάχιστον μια φορά το μήνα                    

   Σπάνια                        

                                    

11. Για πόσο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζετε αυτές τις καταστάσεις;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Πως αντιδράσατε στο συμβάν; (Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας εκφράζει) 

   Καμία αντίδραση                                                                                      

   Ζητώντας από το άτομο να σταματήσει                                                   

   Μιλώντας σε συνάδελφο                                                                          
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   Ζητώντας συμβουλευτική υποστήριξη                                                     

   Ζητώντας βοήθεια από το Σωματείο Εργαζομένων                                 

   Με μετακίνηση σε άλλη θέση                                                                   

   Επιδιώκοντας ποινική δίωξη                                                                     

   Προσπαθώντας να προσποιηθείτε ότι δεν συναίβει ποτέ                                                      

   Μιλώντας σε φίλους/οικογένεια                                                               

   Αναφέροντάς το σε ανώτερο στέλεχος                                                     

   Ζητώντας βοήθεια από τον Οργανισμό/Υπηρεσία                                        

   Συμπληρώνοντας ένα έντυπο συμβάντος                                                 

   Αξιώνοντας αποζημίωση                                                                          

   Άλλο: …………………………………………………………………………………….                  

 

13. Σε περίπτωση που δεν αναφέρατε το περιστατικό ή δεν το συζητήσατε με άλλους, γιατί 

δεν το πράξατε; (Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας εκφράζει) 

   Δεν ήταν σημαντικό                                                                      

   Ένιωθα ντροπή                                                                                

   Ένιωθα ένοχος                                                                                           

   Φοβόμουν για αρνητικές επιπτώσεις                                                          

   Δεν ήξερα σε ποιον να απευθυνθώ                                                           

   Θεώρησα ότι θα ήταν ανώφελο                                                    

   Άλλο: ………………………………………………………………………………….…..                      

 

14. Υπήρξαν δράσεις για τη διερεύνηση των αιτιών του mobbing; 

  Ναι             Όχι            Δεν ξέρω 

 

Εάν στην ερώτηση (14) απαντήσατε «Όχι» ή «Δεν ξέρω»,  παρακαλούμε πηγαίνετε 

απευθείας στην ερώτηση (15). 
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Εάν στην ερώτηση (14) απαντήσατε «Ναι», από ποιόν;      

   Διεύθυνση 

   Σωματείο Εργαζομένων 

   Συνάδελφο/Συνεργάτη 

   Κοινότητα/Ομάδα 

   Αστυνομία 

   Άλλο: …………………..………     

 

Εάν στην ερώτηση (14) απαντήσατε «Ναι», ποιές ήταν οι συνέπειες  για το άτομο που σας 

παρενόχλησε;               

   Καμία 

   Προφορική προειδοποίηση 

   Διακοπή φροντίδας 

   Αναφορά στην Αστυνομία 

   Δίωξη του θύτη 

   Άλλο: ………………………………………………………………………………..… 

  Δεν ξέρω 

                     

15. Ποιό/ά από τα παρακάτω ψυχολογικά συμπτώματα βιώνετε;  
(Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας εκφράζει) 

   Έντονη δυσφορία 

   Αδυναμία συγκέντρωσης 

   Δυσκολία επικοινωνίας 

   Μειωμένη αντοχή στο άγχος 

   Απώλεια αυτοελέγχου 

   Επιθετικότητα 

   Ανταγωνισμός 

   Έντονο άγχος 

   Φοβίες  

   Κατάθλιψη  
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   Μανία 

   Κατάχρηση ουσιών 

   Αυτοκτονικές τάσεις 

   Τίποτα από τα παραπάνω 

 

16. Ποιό/ά από τα παρακάτω σωματικά συμπτώματα βιώνετε; 

(Σημειώστε Χ σε κάθε κουτάκι που σας εκφράζει) 

   Κεφαλαλγίες 

   Γαστρεντερικές διαταραχές 

   Διαταραχές ύπνου 

   Διαταραχές συγκέντρωσης 

   Ευερεθιστότητα 

   Μειωμένη αποδοτικότητα 

   Υπόταση/Υπέρταση 

   Ταχυκαρδία 

   Διαταραχές σεξουαλικής διάθεσης 

   Τίποτα από τα παραπάνω 

 

*17. Θεωρείτε απαραίτητο να εκπαιδεύονται οι Προϊστάμενοι στην αντιμετώπιση τέτοιων 

καταστάσεων; 

 Ναι            Όχι      

 

*18. Κρίνετε αναγκαίο να οργανωθούν προγράμματα υποστήριξης, αποκατάστασης και 

επανένταξης ″θυμάτων″  της εργασιακής παρενόχλησης;  

 Ναι            Όχι      

 

*19. Θεωρείτε αρκετά έντονο το πρόβλημα της εργασιακής παρενόχλησης ώστε να είναι 

αναγκαία η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας; 

 Ναι            Όχι 
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Παράρτημα 2: Ερωτηματολόγιο LIPT  

http://www.antimobbing.eu/lipt.html 

 

 

Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT) 

Questionnaire and typography of 45 mobbing actions according to Prof. Dr. 

Heinz Leymann, covering 5 categories.  

Mobbing (workplace bullying) is present if one or more actions happen about 

once per week and over a period of at least one year.  

Other mobbing definitions allow for shorter periods of half a year and ask for 

more than one frequent mobbing action.  

1. Effects on self-expression and communication: 

 Your superior restricts the opportunity for you to express yourself.  

 You are constantly interrupted.  

 Colleagues restrict your opportunity to express yourself.  

 You are yelled at and loudly scolded.  

 Your work is constantly criticized.  

 There is constant criticism about your personal life.  

 You are terrorized on the telephone.  

 Oral threats are made.  

 Written threats are sent.  

 Contact is denied through looks or gestures.  

 Contact is denied through innuendo.  

2. Effects on social contacts: 

 People do not speak with you anymore.  

 You cannot talk to anyone; access to others is denied.  

 You are relocated to another room far away from colleagues.  

 Colleagues are forbidden to talk with you.  

 You are treated as if you are invisible.  

3. Effects on personal reputation: 

 People talk badly about you behind your back.  

 Unfounded rumors about you are circulated.  

 You are ridiculed.  

 You are treated as if you are mentally ill.  

 You are forced to undergo a psychiatric evaluation.  

 Your handicap is ridiculed.  

http://www.antimobbing.eu/lipt.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Leymann_Inventory_of_Psychological_Terror
https://en.wikipedia.org/wiki/Leymann_Inventory_of_Psychological_Terror
https://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_bullying
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 People imitate your gestures, walk, or voice to ridicule you.  

 Your political or religious beliefs are ridiculed.  

 Your private life is ridiculed.  

 Your nationality is ridiculed.  

 You are forced to do a job that affects your self-esteem.  

 Your efforts are judged in a wrong and demeaning way.  

 Your decisions are always questioned.  

 You are called by demeaning names.  

 Sexual innuendoes are present.  

4. Effects on occupational situation and quality of life: 

 There are no special tasks for you.  

 Supervisors take away assignments so that you cannot invent new tasks to do.  

 You are given meaningless jobs to carry out.  

 You are given jobs that are below your qualifications.  

 You are continually given new tasks.  

 You are given tasks that affect your self-esteem.  

 You are given tasks that are way beyond your qualifications in order to 

discredit you.  

5. Effects on physical health: 

 You are forced to do a physically strenuous job.  

 Threats of physical violence are made.  

 Light violence is used to threaten you.  

 Physical abuse is present.  

 Causing general damages that create financial costs to you.  

 Damaging your workplace or home.  

 Outright sexual harassment is present.  
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assessing the risk of psychological violence at work). Stockholm: Violen.  
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Other Mobbing Indicators and Questionnaires are listed here. 
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