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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου 

τομέα, και συγκεκριμένα στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και η 

επίδραση που ασκείται σε αυτήν από την καταχρηστική ηγεσία, την εργασιακή 

ένταση, την πρόθεση αλλαγής εργασίας, τη συναισθηματική εξάντληση και τη 

φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά. Επιπλέον, εξετάστηκε και το επίπεδο των 

υπολοίπων μεταβλητών καθώς και πιθανών σχέσεων μεταξύ τους. Η διερεύνηση αυτή 

υλοποιήθηκε με στατιστική ανάλυση (πίνακες συχνοτήτων, περιγραφικά μέτρα θέσης 

και διασποράς, ανάλυση συσχετίσεων και ανάλυση παλινδρόμησης), δεδομένων που 

προέκυψαν από δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης υποστηρίζουν ότι: (1) Το εργασιακό περιβάλλον του Δήμου Θεσσαλονίκης 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καταχρηστικής ηγεσίας και 

εργασιακής παρενόχλησης, χαμηλά προς μέτρια επίπεδα εργασιακής έντασης και 

συναισθητικής εξάντλησης, μέτρια επίπεδα φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς και 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα πρόθεσης αλλαγής εργασίας. (2) Η καταχρηστική ηγεσία 

ασκεί θετική επίδραση στο σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών. (3) Η φιλότιμη 

εργασιακή συμπεριφορά εξαρτάται θετικά από την καταχρηστική εποπτεία και την 

εργασιακή ένταση και αρνητικά από την πρόθεση αλλαγής εργασίας (4) Η εργασιακή 

ψυχολογική παρενόχληση εξαρτάται θετικά από την καταχρηστική εποπτεία και την 

εργασιακή ένταση.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση, Καταχρηστική Ηγεσία, 

Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας, Εργασιακή Ένταση, Συναισθηματική Εξάντληση, 

Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά, Δήμος Θεσσαλονίκης.   
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the level of workplace harassment 

in the working environment of the public sector, specifically in the case of the 

Municipality of Thessaloniki, as well as the influence that abusive leadership, job 

tension, turnover intention, emotional exhaustion and organizational citizenship 

behavior exercises on workplace harassment. In addition, the level of all the 

independent variables as well as possible relationships between them was examined. 

The investigation was performed by statistical analysis (frequency tables, descriptive 

statistical measures, correlation analysis and regression analysis), of data generated by 

a structured questionnaire. The results of the statistical analysis suggest that: (1) The 

working environment of the Municipality of Thessaloniki is characterized by 

extremely low levels of abusive leadership and workplace harassment, low to 

moderate levels of job tension and emotional exhaustion, moderate levels of 

organizational citizenship behavior and extremely low levels of turnover intention. (2) 

The abusive leadership has a positive effect on all the variables examined. (3) 

Organizational citizenship behavior is positively dependent on abusive supervision 

and job tension and negatively on the turnover intention. (4) The workplace 

harassment positively depends on abusive supervision and job tension. 

 

Keywords: Workplace Harassment, Abusive Supervision, Turnover Intention, Job 

Tension, Emotional Exhaustion, Organizational Citizenship Behavior, Municipality of 

Thessaloniki.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή και σημαντικότητα του θέματος 

Οι ανθρώπινοι πόροι είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που μπορούν να 

συμβάλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα οργανισμό οι εργαζόμενοί 

του να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και να μην έχουν αρνητικά αισθήματα σχετικά με 

την εργασία τους (Faique, 2014).  

Όμως, ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο επικρατούν 

προσβλητικές παρατηρήσεις, επίμονη κριτική, ψυχολογική κακοποίηση και απειλές, 

αποτελεί μια πραγματικότητα για πολλούς υπαλλήλους τόσο σε δημόσιους όσο και σε 

ιδιωτικούς οργανισμούς (Einarsen, 2000). Τα φαινόμενα παρενόχλησης και 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στη σύγχρονη 

επαγγελματική ζωή, που επηρεάζει έως και το 15% των εργαζομένων (Glambek et 

al., 2014). 

Η παρούσα μελέτη διερευνά το ζήτημα της εργασιακής ψυχολογικής 

παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου τομέα. Η εργασιακή 

παρενόχληση είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει μια πλειάδα από 

συμπεριφορές, όπως είναι η επιθετικότητα, η βία, ο εκφοβισμός, η καταχρηστική 

εποπτεία κτλ (Kemper, 2016).  

Η μελέτη του θέματος κρίνεται σημαντική για την διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς μπορεί να 

αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στο εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και τα αρνητικά 

αποτελέσματα στην επίδοση του εργαζόμενου και του οργανισμού, αφού 

παρουσιάζονται συνέπειες τόσο στους εργαζόμενους (Leymann, 1990; Ashforth, 

1994; Lutgen – Sandvik, 2008), όσο και στον οργανισμό (Pryor, 1987; Leymann, 

1990; Einarsen et al., 1994; Niedl, 1996). 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εμφάνιση του φαινομένου στην 

Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι στις σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις 

ΗΠΑ, χώρες της Ασίας και άλλες χώρες έχει πραγματοποιεί μεγάλος αριθμός 

ερευνών, στην Ελλάδα εντοπίζονται ελάχιστες εμπειρικές έρευνες (όπως των 
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Galanaki & Papalexandris, 2011), γεγονός που συμβάλει στην αναγκαιότητα της 

παρούσας έρευνας. Από την  έρευνα των Galanaki και Papalexandris (2011) για την 

εκδήλωση κρουσμάτων ψυχολογικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας στην 

Ελλάδα, προέκυψε πως το 13% των ερωτηθέντων έχουν υπάρξει θύματα εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης. Το ποσοστό που βρέθηκε είναι παρόμοιο με τα 

αποτελέσματα μελετών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Nielsen et al., 2009). 

 

1.2 Αναγκαιότητα και πρωτοτυπία της μελέτης 

Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει το ζήτημα της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Η 

μελέτη κρίνεται αναγκαία, καθώς οι αυξανόμενες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, 

και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχει πληγεί από την οικονομική ύφεση των 

τελευταίων χρόνων, είναι πιθανό να έχει εντείνει την ύπαρξη φαινομένων όπως η 

εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση.  

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος είναι σημαντική, καθώς οι  

αντίστοιχες μελέτες για τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες 

(Serafeimidou & Dimou, 2016) και η έρευνα ανασκόπησης της ελληνικής 

βιβλιογραφίας ανέδειξε πως προέρχονται κατεξοχήν από τον τομέα της Υγείας, όπως 

των Mantzouranis et al. (2015) και  Karatza et al. (2017). Επομένως, η πρωτοτυπία 

της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά διεξάγεται 

αντίστοιχη εμπειρική έρευνα αποκλειστικά στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α΄ βαθμού και συγκεκριμένα στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στο χώρο εργασίας, από το 2000 κι 

έπειτα, είναι η ψυχολογική παρενόχληση. Τα θύματα της παρενόχλησης υπόκεινται 

σε συμπεριφορές ψυχολογικής κακοποίησης, όπως ενοχλητικά σχόλια, άνιση 

μεταχείριση, εξευτελισμό κτλ. Αυτές οι συμπεριφορές προς το άτομο μπορούν να 

προέρχονται από τη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού, ανώτερους, 

συνεργάτες στην ίδια θέση, ή και υφισταμένους. Το άτομο ή τα άτομα που ασκούν 

ψυχολογική παρενόχληση δημιουργούν ένα οργανωμένο μέτωπο ενάντια στο άτομο-

στόχο, με συστηματικές, μακροχρόνιες και συχνές συμπεριφορές εκφοβισμού. Οι 

συνάδελφοι εντός του ίδιου εργασιακού χώρου πολλές φορές λειτουργούν παθητικά 

σαν να μην αντιλαμβάνονται αυτές τις συμπεριφορές, με αποτέλεσμα το θύμα να 

αισθάνεται αβοήθητο (Leymann, 1990; Einarsen, 2000; Cowie et al., 2002). 

Η βία και η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο έχουν προσελκύσει 

σημαντικά το ενδιαφέρον των ερευνητών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η 

μεγαλύτερη προσοχή επικεντρώνεται στις πιο ακραίες μορφές σωματικής βίας όπως η 

ανθρωποκτονία και σε μικρότερο βαθμό  στη φυλετική και σεξουαλική παρενόχληση. 

Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη μορφή βίας που είναι συχνότερη, έχει παρόμοια 

αποτελέσματα όπως η  φυλετική, σωματική και σεξουαλική βία, αλλά φαίνεται να 

είναι πιο κοινωνικά αποδεκτή. Αυτή είναι η ψυχολογική παρενόχληση, η οποία 

περιλαμβάνει τις εχθρικές λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές που δεν συνδέονται 

ρητά με σεξουαλικό ή φυλετικό περιεχόμενο, αλλά επιδιώκει την επίτευξη 

συμμόρφωσης των άλλων ατόμων (Keashly, 1997). 

Η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση έχει μελετηθεί υπό το πρίσμα πολλών  

διαφορετικών ετικετών συμπεριλαμβανομένων του mobbing (Leymann, 1990), της 

συναισθηματικής κακοποίησης (Keashly, 1997), της καταχρηστικής ηγεσίας- 

“abusive supervision”  (Tepper, 2000) και του εκφοβισμού “bullying” (Einarsen et al., 

2011). Το κοινό στοιχείο που συνδέει τις παραπάνω έννοιες, είναι ότι 

αντιπροσωπεύουν αρνητικές αλληλεπιδράσεις στο χώρο εργασίας που βλάπτουν το 

άτομο που αποτελεί στόχο, αλλά δεν σχετίζονται με τα νομικά προστατευμένα 

χαρακτηριστικά όπως του φύλου και της φυλής (Bowling & Beehr, 2006). 
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Η εργασιακή παρενόχληση είναι η συνεχής έκθεση του εργαζόμενου σε 

διαπροσωπική επιθετικότητα από τους συναδέλφους, τους προϊστάμενους και τους 

υφιστάμενούς του, ενώ τα αποτελέσματά της είναι αρνητικά, τόσο για το άτομο, όσο 

και για τον οργανισμό (Rayner & Keashly, 2005). Σημαντικά χαρακτηριστικά της 

ψυχολογικής εργασιακής παρενόχλησης είναι το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει 

σωματική βία (Leymann, 1996) και ότι οι αρνητικές συμπεριφορές είναι επίμονες και 

δεν λαμβάνουν χώρα μεμονωμένα (Einarsen et al., 2009). Το φαινόμενο μπορεί να 

περιλαμβάνει προσβλητικά σχόλια, επίμονη κριτική και συναισθηματική 

κακοποίηση, από ένα ή περισσότερα άτομα (Zapf & Einarsen, 2001). Για την 

μέτρηση της εργασιακής παρενόχλησης, οι Einarsen et al. (2009), ανέπτυξαν ένα 

εργαλείο 22 στοιχείων, το NAQ-R. 

Ο Leymann (1990), κατηγοριοποίησε τις ενέργειες που σχετίζονται με την 

ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία σε πέντε διαφορετικές μορφές που 

περιλαμβάνουν τη χειραγώγηση (1) της φήμης του θύματος, (2) των δυνατοτήτων του 

να εκτελέσει τα καθήκοντα της εργασίας του, (3) των δυνατοτήτων επικοινωνίας με 

τους συναδέλφους του, (4) του κοινωνικού δικτύου του και (5) τον εξαναγκασμό, τις 

επιθέσεις ή την απειλή εκδήλωσης τέτοιων συμπεριφορών. 

Οι επιπτώσεις της έκθεσης στην εργασιακή παρενόχληση περιλαμβάνουν την 

κοινωνική απομόνωση, το στιγματισμό, την κοινωνική δυσλειτουργία, τις 

ψυχοσωματικές ασθένειες, τα συμπτώματα κατάθλιψης, την ανικανότητα, το θυμό, το 

άγχος και την απελπισία (Leymann, 1990). Ο Ashforth (1994), συνοψίζει τις 

συνέπειες στους υφισταμένους ως εξής: (1) απογοήτευση, άγχος και αντίδραση, (2) 

αδυναμία εργασίας και αποξένωση, (3) μείωση της αυτοεκτίμησης και της 

παραγωγικότητας και (4) χαμηλή συνεκτικότητα στην  εργασία. O Lutgen – Sandvik 

(2008), υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας που 

έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν το άγχος, την ευερεθιστότητα, τα συναισθήματα της 

κατάθλιψης, την παράνοια, τις διακυμάνσεις της διάθεσης, τα συναισθήματα της 

αδυναμίας και της εξάντλησης. Επιπλέον, τη μείωση της αυτοεκτίμησης, τα 

σωματικά συμπτώματα, την κοινωνική απομόνωση και τη δυσλειτουργία, τις 

ψυχοσωματικές ασθένειες, τη μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία, την απελπισία 

και τη μειωμένη ευεξία. 
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Οι αρνητικές επιπτώσεις του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στην εργασία 

μπορούν επίσης να παρατηρηθούν σε επίπεδο οργανισμού. Σύμφωνα με τον Leymann 

(1990), ο συνδυασμός της απώλειας παραγωγικότητας από τα θύματα και τις ομάδες 

εργασίας και το κόστος παρεμβάσεων τρίτων (όπως σύμβουλοι προσωπικού και 

προσωπικό επαγγελματικής υγείας),  μπορεί να ανέρχεται μεταξύ 30.000 και 100.000 

δολαρίων ετησίως για κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρενόχλησης στην εργασία. Το 

κόστος της παρενόχλησης σε ένα οργανισμό προέρχεται και από το γεγονός ότι 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας, αύξηση των ασθενειών, 

αποχωρήσεις καθώς και σε απαιτήσεις για αποζημιώσεις (Pryor, 1987). Σε μια μελέτη 

2.215 μελών της Νορβηγικής εργατικής ένωσης, το 27% υποστήριξε ότι η 

παρενόχληση επηρέασε αρνητικά την παραγωγικότητα της οργάνωσής τους (Einarsen 

et al., 1994). Ακόμη, τα θύματα της μακροχρόνιας παρενόχλησης στην εργασία είναι 

πιθανό να μειώσουν σημαντικά τη δέσμευσή τους και τελικά να εγκαταλείψουν τον 

οργανισμό (Niedl, 1996). 

Η εργασιακή παρενόχληση αξιολογείται συνήθως μέσω μιας λίστας ελέγχου 

συμπεριφοράς (Neall & Tuckey, 2014), όπως για παράδειγμα το ερωτηματολόγιο για 

τις αρνητικές πράξεις (Negative Acts Questionnaire) (Einarsen et al., 2009), το 

ερωτηματολόγιο γενικευμένης παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (Generalized 

Workplace Harassment Questionnaire) (Rospenda  & Richman, 2004) και το 

Leymann Inventory of Psychological Terrorization (Leymann, 1990). 

Όσον αφορά τη διαφορά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η έρευνα των  

Yildirim και Yildirim (2007), για την εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση στον 

τομέα της υγείας στην Τουρκία, ανέδειξε ότι στον ιδιωτικό τομέα, τα περιστατικά 

ψυχολογικής παρενόχλησης είναι σημαντικά περισσότερα, σε σύγκριση με το 

δημόσιο τομέα. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο 

εργασίας γίνεται πιο συχνή σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς με τον τρόπο 

αυτό οι εργοδότες ωθούν τους εργαζόμενους σε παραίτηση μέσω ψυχολογικής 

πίεσης, ώστε να αποφύγουν οι ίδιοι τις απολύσεις και τις πληρωμές αποζημιώσεων. 
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2.2 Η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά (Organizational Citizenship 

Behavior) 

Μια έννοια που εξετάζεται σε σχέση με την εργασιακή ψυχολογική 

συμπεριφορά είναι η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά. Η φιλότιμη (ή υπεύθυνη) 

εργασιακή συμπεριφορά είναι ο όρος που περιλαμβάνει τις συμπεριφορές στο χώρο 

εργασίας, οι οποίες βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια του εργαζόμενου, καθώς δεν 

αναγνωρίζονται επίσημα από το σύστημα αμοιβών του οργανισμού, αν και προωθούν 

την αποτελεσματικότητά του. Οι εργαζόμενοι υιοθετούν αυτού του είδους τις 

συμπεριφορές για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα της ομάδας ή του οργανισμού, 

χωρίς να υπάρχει άμεσο προσωπικό όφελος. Πρόκειται για συμπεριφορές που 

ωφελούν την επιχείρηση ή τον οργανισμό, αν και δεν ανήκουν στο αντικείμενο της 

εργασίας του εργαζόμενου (Moorman & Blakely, 1995). 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που αφορούν στη φιλότιμη οργανωσιακή 

συμπεριφορά και τη σχέση της με την παρενόχληση και την καταχρηστική ηγεσία. Οι 

Tepper et al. (2004), διατύπωσαν και εξέτασαν την πρόβλεψη ότι η σχέση μεταξύ της 

φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς και τις στάσεις των συναδέλφων τους 

εξαρτάται από την καταχρηστική συμπεριφορά των εποπτικών αρχών. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά των 

συναδέλφων συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία και τη 

συναισθηματική τους δέσμευση, όταν η καταχρηστική εποπτεία ήταν χαμηλή. 

Ωστόσο, όταν η καταχρηστική εποπτεία ήταν υψηλή, η φιλότιμη οργανωσιακή 

συμπεριφορά των συναδέλφων εμφάνιζε αρνητική σχέση με την ικανοποίηση από την 

εργασία και δεν σχετιζόταν με την οργανωσιακή δέσμευση. 

Οι Spector και Fox (2010), εξέτασαν αν οι πράξεις της αντιπαραγωγικής 

εργασιακής συμπεριφοράς και της φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς 

σχετίζονται αρνητικά, καθώς οι άνθρωποι που εκτελούν τις μεν τείνουν να μην 

εκτελούν τις δε και ότι τείνουν να συνδέονται αντίθετα με παράγοντες που τις 

επηρεάζουν. Η έρευνα τους ανέδειξε ότι υπό ορισμένες συνθήκες αυτές οι 

συμπεριφορές μπορούν να εμφανιστούν μαζί ή διαδοχικά. 

Οι Rafferty & Restubog (2011), προσδιόρισαν μια εκτεταμένη σειρά 

μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης στην αλληλεπίδραση, της 
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αυτοεκτίμησης σε επίπεδο οργανισμού και της σημασίας της εργασίας, οι οποίες 

συνδέουν την καταχρηστική εποπτεία με τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά. Τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η καταχρηστική εποπτεία συσχετίστηκε σημαντικά 

αρνητικά με τη δικαιοσύνη στην αλληλεπίδραση. Επιπλέον, η καταχρηστική εποπτεία 

συσχετίστηκε αρνητικά με τις πεποιθήσεις των ατόμων ότι ασχολούνται με 

σημαντική εργασία και με την αυτοεκτίμηση. 

Οι Zellars et al. (2002), εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των 

υφισταμένων σχετικά με την καταχρηστική εποπτεία και τις αξιολογήσεις των 

εποπτικών αρχών σχετικά με τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά των 

υφισταμένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι υφιστάμενοι που βιώνουν 

καταχρηστική εποπτεία εκτελούν λιγότερες πράξεις φιλότιμης οργανωσιακής 

συμπεριφοράς σε σύγκριση με τους εργαζόμενους που δεν βιώνουν καταχρηστική 

ηγεσία. 

Οι Bowling & Beehr (2006), πρότειναν ένα Μοντέλο για τη παρενόχληση στο 

χώρο εργασίας από την πλευρά του θύματος. Το μοντέλο περιέχει θέματα σχετικά με 

τις διαδικασίες της αμοιβαιότητας και του καταλογισμού ευθυνών. Το μοντέλο 

προβλέπει ότι τα θύματα αντιδρούν με αμοιβαίες πράξεις στον δράστη της 

παρενόχλησης ή στον οργανισμό, αν αποδώσουν σε αυτόν την ευθύνη της 

παρενόχλησης. Η απόδοση της ευθύνης για την παρενόχληση μπορεί εύκολα να γίνει 

στον συγκεκριμένο δράστη, αλλά υπάρχουν και πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί 

να αποδοθούν ευθύνες και στον οργανισμό, διότι μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 

τις ενέργειες και ακόμη και για την ίδια την παρουσία του δράστη. Η παρενόχληση 

βιώνεται κυρίως από την άποψη του στρες και είναι πιθανό να εμφανιστούν τυπικά 

αποτελέσματα άγχους. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των θυμάτων ενδέχεται να 

επηρεάσουν την παρενόχληση, αλλά τα θύματα είναι επίσης πιθανό να θεωρούν ως 

μερικώς υπεύθυνα το οργανωσιακό κλίμα και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. 

Εάν τα θύματα κατηγορούν τους εαυτούς τους, τότε είναι πιθανό να βιώσουν 

μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυξημένη κατάθλιψη. Οι αρνητικές στάσεις και οι 

δράσεις προς τον δράστη, αντίθετα, μπορεί να είναι μια μορφή αμοιβαιότητας λόγω 

της καταλογισμού της αιτιώδους συνάφειας στον δράστη. Τέλος, οι αντιλήψεις για 

την οργανωτική αδικία οδηγούν σε αρνητικές αντιδράσεις που το θύμα θεωρεί ως 

αντίποινα εναντίον ενός οργανισμού που επιτρέπει την παρενόχληση. Επομένως, η 
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παρενόχληση μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο να μειώσει την καλή 

επαγγελματική συμπεριφορά του. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά και σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης 

της φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς. Η σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τη 

φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις θετικές 

συνέπειες του «συνδρόμου των καλών στρατιωτών». Οι περισσότερες μελέτες 

δείχνουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της εθελοντικής συμπεριφοράς βοήθειας, 

της προ-κοινωνικής συμπεριφοράς και της φιλότιμης συμπεριφοράς με την ανάληψη 

ρόλων πέρα από τα τυπικά καθήκοντα. Σε αντίθεση με αυτή την άποψη, ο Vigoda-

Gadot (2006), προτείνει μια διαφορετική οπτική στη φιλότιμη οργανωσιακή 

συμπεριφορά, εστιάζοντας στην καταχρηστική τάση των εποπτικών αρχών και των 

διοικήσεων να επιβάλλουν τις λεγόμενες «εθελοντικές» ή «πέραν του ρόλου» 

δραστηριότητες στους εργαζόμενους μέσω υποχρεωτικών μηχανισμών στον χώρο 

εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε στον έλεγχο της σχέσης μεταξύ αυτών των 

συμπεριφορών και της απόδοσης των εργαζομένων. Από τη μελέτη προέκυψε ότι το 

75% των ατόμων του δείγματος ανέφερε ότι αισθάνεται έντονη πίεση να συμμετάσχει 

σε αυτό που συνήθως ορίζουμε ως φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά και πως στην 

πραγματικότητα θα πρέπει να οριστεί ως υποχρεωτική υπεύθυνη συμπεριφορά. 

 

2.3 Η καταχρηστική ηγεσία 

Η τρίτη βασική έννοια που εξετάζεται είναι εκείνη της καταχρηστικής ηγεσίας 

(ή εποπτείας). Η καταχρηστική ηγεσία εμφανίζεται όταν τα άτομα που κατέχουν 

επίσημο ηγετικό ρόλο εμπλέκονται σε επιθετικές ή τιμωρητικές συμπεριφορές έναντι 

των εργαζομένων τους (Kelloway et al., 2005). Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να 

ποικίλουν ευρέως από ηγέτες που υποβαθμίζουν τους υπαλλήλους τους φωνάζοντας, 

γελοιοποιώντας και αποκαλώντας τους με αγενείς χαρακτηρισμούς, διαρρέοντας 

φήμες ή με το να απειλούν τους υπαλλήλους με απολύσεις και περικοπές μισθών. 

Τέτοιες συμπεριφορές έχουν χαρακτηριστεί επίσης και ως ψυχολογική παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας (Rospenda, 2002). 

Η καταχρηστική ηγεσία είναι ένα πρόβλημα αυξανόμενης έκτασης και 

σημασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μπορεί να περιγραφεί ως η 
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συνεχιζόμενη επίδειξη εχθρικής λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς, χωρίς όμως 

να περιλαμβάνει τη σωματική βία. Θεωρείται μια μορφή εργασιακής παρενόχλησης, 

που επηρεάζει αρνητικά υφιστάμενους, προϊστάμενους και το εργασιακό περιβάλλον 

του οργανισμού (Kemper, 2016). Σύμφωνα με άλλο ορισμό, η καταχρηστική ηγεσία 

είναι η αντίληψη των εργαζομένων ότι οι προϊστάμενοί τους έχουν μη φιλική στάση 

απέναντί τους, χωρίς να υπάρχει όμως σωματική βία (Faique, 2014).  

Σύμφωνα με τον Tepper (2000), η καταχρηστική ηγεσία αναφέρεται στις 

αντιλήψεις των υφισταμένων για την έκταση στην οποία ο προϊστάμενος  επιδεικνύει 

επίμονη εχθρική συμπεριφορά και μη λεκτικές συμπεριφορές, χωρίς όμως να υπάρχει 

σωματική επαφή. Επομένως, με βάση τον παραπάνω ορισμό, η καταχρηστική ηγεσία 

είναι μια υποκειμενική έννοια. Η καταχρηστική ηγεσία έχει μια σειρά από αρνητικές 

συνέπειες, καθώς αυξάνει τα ποσοστά παραιτήσεων των εργαζομένων, επιδεινώνει 

τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην εργασία και στον οργανισμό, αυξάνει 

στις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, δημιουργεί ανισορροπίες ανάμεσα στην 

επαγγελματική και προσωπική ζωή και αυξάνει τα συμπτώματα κατάθλιψης. 

Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συναισθηματική εξάντληση. 

Οι Martinko et al. (2013), επανεξετάζουν το μοντέλο του Tepper (2007) και 

προσθέτουν νέες μεταβλητές προκειμένου να αυξήσουν την αξιοπιστία του, όπως η 

συμπεριφορά του επόπτη έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους υφισταμένους. 

Στο μοντέλο τους αναγνωρίζεται η πιθανότητα η αιτιότητα στις σχέσεις να έχει 

αντίθετη φορά. 

Η καταχρηστική ηγεσία μπορεί να επηρεάσει την φιλότιμη - υπεύθυνη 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Πιο αναλυτικά, η έρευνα του Faique (2014), ανέδειξε ότι 

η υπεύθυνη εργασιακή συμπεριφορά επηρεάζεται από την καταχρηστική ηγεσία, 

αλλά και ότι η καταχρηστική ηγεσία επηρεάζει την εργασιακή ένταση, τη 

συναισθηματική εξάντληση και την πρόθεση αλλαγής. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η 

εργασιακή ένταση, η πρόθεση αλλαγής και η συναισθηματική εξάντληση δεν 

σχετίζονται άμεσα με την υπεύθυνη εργασιακή συμπεριφορά, αλλά μόνο μέσω της 

καταχρηστικής ηγεσίας. 

Οι Liu & Wang (2013), εξετάζουν την καταχρηστική εποπτεία και τη σχέση 

της με την φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά σε εργαζόμενους και προϊστάμενους 

στην Κίνα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η καταχρηστική εποπτεία σχετίζεται 
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θετικά με την φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι σε 

μεμονωμένα άτομα, όχι όμως και απέναντι στον οργανισμό. 

Οι Gregory et al. (2012), διερευνούν την αρνητική σχέση μεταξύ 

καταχρηστικής εποπτείας και φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς, διερευνώντας 

το χρόνο και το χρήμα ως πιθανές διαμεσολαβητικές μεταβλητές στη σχέση 

καταχρηστικής εποπτείας και φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η αρνητική σχέση μεταξύ καταχρηστικής εποπτείας και 

φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι πιο έντονη όταν οι εργαζόμενοι 

εποπτεύονται από συγκεκριμένο διευθυντή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς 

και όταν οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από το επίπεδο της αμοιβής 

τους. 

Οι Shoss et al. (2013), υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν τον 

οργανισμό εν μέρει υπεύθυνο για την καταχρηστική εποπτεία. Ανάλογα με το βαθμό 

στον οποίο οι εργαζόμενοι εντοπίζουν την ευθύνη στον οργανισμό, αναμένεται ότι η 

καταχρηστική εποπτεία συνδέεται με την χαμηλή οργανωσιακή υποστήριξη. 

Διαπίστωσαν ότι η καταχρηστική εποπτεία συνδέεται με τη μείωση της 

οργανωσιακής υποστήριξης. Με τη σειρά της, η μειωμένη οργανωσιακή υποστήριξη 

σχετίζεται με αυξημένη αντιπαραγωγική εργασιακή συμπεριφορά που μειώνει τις 

επιδόσεις. 

 

 

2.4 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασιακής ψυχολογικής 

παρενόχλησης και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς 

2.4.1 Η συναισθηματική εξάντληση 

Η συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται σε συναισθήματα υπερδιέγερσης 

και εξάντλησης των συναισθηματικών και φυσικών πόρων του ατόμου. Αποτελεί το 

πρώτο από τα συστατικά της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σε σχέση με τις άλλες 

διαστάσεις της εξουθένωσης (που είναι η αποπροσωποποίηση και η μειωμένη 

προσωπική επιτυχία), η συναισθηματική εξάντληση αντικατοπτρίζει έναν τύπο 

καταπόνησης που προκαλείται από το άγχος στο χώρο εργασίας. Η συναισθηματική 
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εξάντληση θεωρείται σημαντική για το φαινόμενο της εργασιακής εξάντλησης, 

επειδή αποτελεί ένα δείκτη ποιότητας της εργασιακής ζωής με τη δυνατότητα 

εκτίμησης της σωρευτικής επίδρασης του εργασιακού στρες (Aryee et al., 2008). 

Οι Wheeler et al. (2013), εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των 

εργαζομένων σχετικά με την καταχρηστική εποπτεία, της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της επακόλουθης κακής μεταχείρισης από τους συναδέλφους. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που βιώνουν καταχρηστική εποπτεία, 

εμφανίζουν πιο συχνά συναισθηματική εξάντληση και είναι πιο πιθανό να 

παρενοχλήσουν τους συναδέλφους τους. Επιπλέον, τα έντονα στρεσογόνα 

περιβάλλοντα ενδέχεται να επιδεινώσουν αυτές τις σχέσεις. 

Οι Aryee et al. (2008), εξετάζουν τις διαδικασίες που συνδέουν την 

καταχρηστική εποπτεία με την απόδοση των εργαζομένων εστιάζοντας στη 

μεσολαβητική επιρροή της συναισθηματικής εξάντλησης. Τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν ότι η συναισθηματική εξάντληση διαμεσολαβούσε στις σχέσεις ανάμεσα 

στην καταχρηστική εποπτεία και την απόδοση και αφοσίωση στην εργασία. 

Η συμπεριφορά των προϊσταμένων μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά τους 

υφισταμένους τους. Ο Yagil (2006), σε έρευνά που πραγματοποίησε σε εργαζόμενους 

διάφορων κλάδων, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η καταχρηστική ηγεσία μπορεί να 

οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση και εργασιακή εξουθένωση. 

Οι Hetland et al. (2007), εξέτασαν τα επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης σε 

σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το στυλ ηγεσίας του άμεσου προϊσταμένου 

τους στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας.  Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του στυλ ηγεσίας, όπως το συναλλακτικό στυλ, και της 

συναισθηματικής εξάντλησης και των άλλων διαστάσεων της εξουθένωσης. 

Συνεπώς, φαίνεται πως η συναισθηματική εξάντληση σχετίζεται με την 

καταχρηστική ηγεσία και την εργασιακή παρενόχληση. 

2.4.2 Η πρόθεση αλλαγής εργασίας 

Η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα 

εργασιακού στρες. Καθώς τα θύματα της παρενόχλησης αναζητούν στρατηγικές 

αντιμετώπισης του προβλήματος, μια από τις λύσεις που ανακύπτουν είναι και η 
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εγκατάλειψη της θέσης εργασίας τους. Σύμφωνα με τους Zapf και Gross (2001), τα 

θύματα αναζητούν διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως οι τεχνικές επίλυσης 

συγκρούσεων, όμως σε πολλές περιπτώσεις, επιλέγουν να εγκαταλείψουν τον 

οργανισμό και να αναζητήσουν αλλού εργασία και κοινωνική υποστήριξη. 

Οι Deery et al. (2011), σε έρευνά τους στην Μεγάλη Βρετανία, εξέτασαν τη 

σχέση μεταξύ της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης, της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της πρόθεσης αλλαγής εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

ανέδειξαν ότι η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση οδηγεί σε εξουθένωση και 

πρόθεση αλλαγής εργασίας. 

Οι Berthelsen et al. (2011), διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ της έκθεσης στον 

εκφοβισμό στην εργασία και της πρόθεσης του ατόμου να εγκαταλείψει τον 

οργανισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρενόχληση στην εργασία θα οδηγήσει 

στον αποκλεισμό από την επαγγελματική ζωή, καθώς τα θύματα της ψυχολογικής 

παρενόχλησης εκδηλώνουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους πιο 

συχνά από ό,τι τα άτομα που δεν είναι θύματα παρενόχλησης. Από τα αποτελέσματα 

επίσης προέκυψε ότι τα θύματα άλλαζαν εργοδότη συχνότερα από τα μη θύματα. 

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα εξακολουθούν να εργάζονται με 

πλήρη ή μερική απασχόληση δύο χρόνια αργότερα. 

Οι Glambek et al. (2014), καταδεικνύουν ότι η έκθεση σε συμπεριφορές 

παρενόχλησης οδηγεί σε αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και στην πρόθεση 

εγκατάλειψης της θέσης εργασίας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι που 

έχουν υποστεί παρενόχληση είναι ανασφαλείς ως προς τη μονιμότητα και το 

περιεχόμενο της εργασίας τους και ενδέχεται να κινδυνεύουν από απομάκρυνση από 

την θέση εργασίας και από τον αποκλεισμό από την επαγγελματική ζωή. 

Οι Nielsen και Einarsen (2012), εξέτασαν τα αποτελέσματα της έκθεσης στην 

εργασιακή παρενόχληση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η έκθεση σε παρενόχληση 

συσχετίζεται τόσο με αποτελέσματα που συνδέονται με την εργασία όσο και με 

αποτελέσματα σχετικά με την υγεία και την ευημερία, όπως προβλήματα ψυχικής και 

σωματικής υγείας, συμπτώματα μετατραυματικού στρες, εξάντληση, αυξημένη 

πρόθεση για αλλαγή εργασίας και μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και οργανωτική 

δέσμευση. 



18 
 

Οι Lee et al. (2013), εξερευνούν τις εμπειρίες ψυχολογικής παρενόχλησης των 

νοσοκόμων σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ώστε να εντοπίσουν τα 

αποτελέσματα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και του άγχους της 

απομάκρυνσης από την εργασία. Η πρόθεση αλλαγής εργασίας σε νοσηλευτές 

νοσοκομείων συσχετίστηκε σημαντικά με την παρενόχληση στο χώρο εργασίας και 

το άγχος της εργασίας. Οι σημαντικότεροι παράγοντες πρόβλεψης της πρόθεσης 

αλλαγής εργασίας ήταν το άγχος της εργασίας, η ηλικία και τα περιστατικά 

παρενόχλησης στη συνολική σταδιοδρομία του ατόμου. 

Οι Yeun και Han (2016), προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόθεση αλλαγής εργασίας σε νοσηλευτές. Για το σκοπό αυτό, διεξήγαγαν έρευνα με 

ερωτηματολόγια σε νοσηλευτές που εργάζονταν σε γενικά νοσοκομεία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αλλαγής 

εργασίας είναι η καινοτόμος οργανωσιακή κουλτούρα (αρνητική σχέση), η 

κουλτούρα ανάπτυξης σχέσεων (αρνητική σχέση), η κουλτούρα της ιεραρχίας (θετική 

σχέση) και η ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (θετική σχέση). Πιο 

συγκεκριμένα, από τους παραπάνω παράγοντες, την πιο σημαντική θετική συσχέτιση 

εμφανίζει η παρενόχληση με την πρόθεση αλλαγής εργασίας. 

Από τις παραπάνω έρευνες που παρατέθηκαν, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ παρενόχλησης και πρόθεσης για αλλαγή εργασίας. 

 

2.4.3 Η εργασιακή ένταση 

Η εργασιακή ένταση είναι οι πιέσεις που βιώνει το άτομο και προέρχονται 

από τις απαιτήσεις στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αισθημάτων 

στρες, αλλά και του αισθήματος της ανακούφισης όταν εγκαταλείπει το χώρο της 

εργασίας (Rice et al., 2017). Η εργασιακή ένταση μπορεί να έχει και σωματικές 

συνέπειες, όπως κούραση, ευερεθιστότητα, προβλήματα πέψης και πολλά ακόμη. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ένταση και την 

ευημερία των εργαζομένων. Κάποιοι από αυτούς είναι η αγένεια στο χώρο εργασίας, 

η εχθρότητα και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές μεταξύ των εργαζομένων (Johnson 

& Indvik, 2001). Η εργασιακή ένταση μπορεί να έχει πολλές αρνητικές συνέπειες για 

τους εργαζόμενους σε όρους συναισθημάτων (όπως άγχος, κατάθλιψη, αρνητικά 
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αισθήματα κτλ), σε όρους στάσης (όπως η πρόθεση αποχώρησης, η μείωση στην 

ικανοποίηση και την δέσμευση, τον κυνισμό κτλ) και σε όρους δράσης (όπως είναι οι 

συχνές απουσίες, η μίμηση προβληματικών συμπεριφορών κτλ) (Robinson et al., 

2014). 

Οι Rice et al. (2017), ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο για τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την εργασιακή ένταση, σύμφωνα με το οποίο οι παράγοντες που 

μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακή ένταση είναι η κακή επαγγελματική 

συνεργασία, η πίστη των εργαζομένων και ο συνδυασμός τους. Επιπλέον, η 

εργασιακή ένταση επηρεάζεται και από παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η 

εργασιακή κατάσταση και η διάρκεια του ρόλου. 
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Κεφάλαιο 3: Η περίπτωση του οργανισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 

3.1 Ο τομέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος, το διοικητικό σύστημα 

της αυτοδιοίκησης συνίσταται στη δημιουργία οργανισμών που διαθέτουν δική τους 

νομική προσωπικότητα, έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και ασκούν 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους τομείς της Δημόσιας Διοικητικής 

δράσης. 

Υπάρχουν δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρώτος βαθμός 

Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει όλους τους δήμους της χώρας, ενώ ο δεύτερος, τις 

περιφέρειες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3852/2010, μεταξύ των 

δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, 

αλλά αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας, καθώς και συντονισμού 

κοινών δράσεων. 

3.2 Λειτουργίες Α' Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δήμοι και 

Κοινότητες 

 

Στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 

αναφέρεται ένας μεγάλος αριθμός αρμοδιοτήτων των Δήμων, οι οποίες ταξινομούνται 

σε 7 κύριες εξωστρεφείς λειτουργίες. Επιπλέον, στο άρθρο 94 παρ. 5 του 

Ν.3852/2010 και στο άρθρο 51, παρ. 3α του Ν.3905/2010, αναφέρεται μια ακόμη 

κύρια λειτουργία, που αποτυπώνεται στη σειρά με αρίθμηση 8. Οι λειτουργίες είναι οι 

κατωτέρω: 

1. Ανάπτυξη  

2. Περιβάλλον  

3. Ποιότητα ζωής και Εύρυθμη λειτουργία των Πόλεων και Οικισμών  

4. Απασχόληση  

5. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη  

6. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός  

7. Πολιτική Προστασία  

8.  Αγροτική ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία  
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Οι παραπάνω λειτουργίες σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, καθορίζονται στους 

ακόλουθους νόμους: Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.3870/2010, Ν.3905/2010 και 

Ν.3979/2011. 

 

 

3. 3 Η περίπτωση του οργανισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 

επομένως κρίνεται σκόπιμη μια συνοπτική αναφορά σε αυτόν. Ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Απασχολεί, 

σύμφωνα με στοιχεία του 2016, 3.732 άτομα. Από αυτά, τα 1.761  είναι μόνιμο 

προσωπικό, τα 850 είναι άτομα με συμβάσεις αορίστου χρόνου και τα 1.121 ανήκουν 

σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως είναι οι έκτακτοι, οι εποχιακοί και όσοι 

έχουν συμβάσεις έργου (Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016).  

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει μεγάλη σημασία στη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού του, γι’ αυτό και είχε προχωρήσει στη σύναψη ενός 

Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η δια βίου μάθηση για 

τα στελέχη του Δήμου. Το πλαίσιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε περιλάμβανε  την 

ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και την επιμόρφωση (σε θέματα όπως το 

δημόσιο μάνατζμεντ, τα οικονομικά, ο χωρικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η κοινωνική πολιτική) (ΕΚΔΔΑ & Δήμος 

Θεσσαλονίκης, 2013). 

Ως οργανισμός, αποτελείται από 2 Γενικές Διευθύνσεις, 22 Διευθύνσεις και 8 

αυτοτελή Τμήματα. Οι σχέσεις μεταξύ των Διευθύνσεων και των τμημάτων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνονται στο ακόλουθο οργανόγραμμα: 
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Εικόνα 1: Το οργανόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Πηγή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία της Έρευνας 

4.1 Ερευνητικό Σχέδιο: Σκοπός, Ερευνητικοί Στόχοι, Ερευνητικά 

Ερωτήματα και Ερευνητικές Υποθέσεις 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου τομέα και των 

παραγόντων που μπορεί να επιδρούν σε αυτήν. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα 

εξετάζει την ύπαρξη και την ένταση της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης στην 

περίπτωση των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προς το σκοπό αυτό, 

διαμορφώνονται οι παρακάτω ερευνητικοί στόχοι:  

 Να εκτιμηθεί το επίπεδο της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης.  

 Να εξεταστεί το επίπεδο των παραγόντων που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στην 

εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση.  

 Να προσδιοριστεί το είδος της επίδρασης των παραγόντων αυτών στο επίπεδο 

της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης.  

Όπως αναδείχθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, 

παλαιότερες έρευνες έχουν εξετάσει ως πιθανούς προσδιοριστικούς παράγοντες της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης τη συναισθηματική εξάντληση (Wheeler et 

al., 2013), την πρόθεση αλλαγής εργασίας (Zapf & Gross, 2001; Berthelsen et al., 

2011; Deery et al., 2011; Glambek et al., 2014), την εργασιακή ένταση (Johnson & 

Indvik, 2001; Rice et al., 2017), τη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά και την 

καταχρηστική ηγεσία (Einarsen et al., 2009; Hoof et al., 2015; Kemper, 2016). 

Ταυτόχρονα, έχει υποστηριχθεί ότι η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά εξαρτάται 

άμεσα από τη συναισθηματική εξάντληση, την πρόθεση αλλαγής εργασίας, την 

εργασιακή ένταση και έμμεσα, μέσω των τελευταίων τριών παραγόντων, από την 

καταχρηστική ηγεσία (Faique, 2014). Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, γίνεται μία 

προσπάθεια συνολικής εξέτασης των παραπάνω. Κατόπιν τούτων, διαμορφώνονται 

τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε τρεις ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα αποτελεί τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, ενώ οι δύο άλλες 

συμπληρωματικά ερωτήματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης της παρούσας μελέτης.  
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A. Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται στην Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

1. Επιδρά η καταχρηστική ηγεσία στη εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση; Αν 

ναι, με ποιον τρόπο;  

2. Επιδρά η συναισθηματική εξάντληση στη εργασιακή ψυχολογική 

παρενόχληση; Αν ναι, με ποιον τρόπο;  

3. Επιδρά η πρόθεση αλλαγής εργασίας στη εργασιακή ψυχολογική 

παρενόχληση; Αν ναι, με ποιον τρόπο;  

4. Επιδρά η εργασιακή ένταση στη εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση; Αν 

ναι, με ποιον τρόπο;  

5. Επιδρά η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά στη εργασιακή ψυχολογική 

παρενόχληση; Αν ναι, με ποιον τρόπο;  

B. Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται στη Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

6. Επιδρά η συναισθηματική εξάντληση στη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά; 

Αν ναι, με ποιον τρόπο;  

7. Επιδρά η πρόθεση αλλαγής εργασίας στη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά; 

Αν ναι, με ποιον τρόπο;  

8. Επιδρά η εργασιακή ένταση στη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά; Αν ναι, με 

ποιον τρόπο;  

9. Επιδρά η καταχρηστική ηγεσία στη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά; Αν ναι, 

με ποιον τρόπο;  

Γ. Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται από την Καταχρηστική Ηγεσία επί των 

υπολοίπων μεταβλητών 

10. Επιδρά η καταχρηστική ηγεσία στη συναισθηματική εξάντληση; Αν ναι, με 

ποιον τρόπο;  

11. Επιδρά η καταχρηστική ηγεσία στην πρόθεση αλλαγής εργασίας; Αν ναι, με 

ποιον τρόπο;  
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12. Επιδρά η καταχρηστική ηγεσία στην εργασιακή ένταση; Αν ναι, με ποιον 

τρόπο;  

Σε πλήρη αντιστοίχιση με τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται οι 

εξής ερευνητικές υποθέσεις:  

Α. Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται στην Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

Ερευνητική Υπόθεση 1: Η Καταχρηστική Ηγεσία επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Εργασιακής Ψυχολογικής Παρενόχλησης. 

Ερευνητική Υπόθεση 2: Η Συναισθηματική Εξάντληση επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Εργασιακής Ψυχολογικής Παρενόχλησης. 

Ερευνητική Υπόθεση 3: Η Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας επιδρά αρνητικά στο επίπεδο 

της Εργασιακής Ψυχολογικής Παρενόχλησης. 

Ερευνητική Υπόθεση 4: Η Εργασιακή Ένταση επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Εργασιακής Ψυχολογικής Παρενόχλησης. 

Ερευνητική Υπόθεση 5: Η Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά επιδρά αρνητικά στο 

επίπεδο της Εργασιακής Παρενόχλησης. 

Β. Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται στη Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

Ερευνητική Υπόθεση 6: Η Συναισθηματική Εξάντληση επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Φιλότιμης Εργασιακής Συμπεριφοράς. 

Ερευνητική Υπόθεση 7: Η Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας επιδρά αρνητικά στο επίπεδο 

της Φιλότιμης Εργασιακής Συμπεριφοράς. 

Ερευνητική Υπόθεση 8: Η Εργασιακή Ένταση επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Φιλότιμης Εργασιακής Συμπεριφοράς. 

Ερευνητική Υπόθεση 9: Η Καταχρηστική Ηγεσία επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Φιλότιμης Εργασιακής Συμπεριφοράς. 

Γ. Ως προς τις λοιπές επιδράσεις που ασκούνται από την Καταχρηστική Ηγεσία επί 

των υπολοίπων μεταβλητών 
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Ερευνητική Υπόθεση 10: Η Καταχρηστική Ηγεσία επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Συναισθηματικής Εξάντλησης.  

Ερευνητική Υπόθεση 11: Η Καταχρηστική Ηγεσία επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Πρόθεσης Αλλαγής Εργασίας.  

Ερευνητική Υπόθεση 12: Η Καταχρηστική Ηγεσία επιδρά θετικά στο επίπεδο της 

Εργασιακής Έντασης.  

Το σύνολο των παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά και περιεκτικά στο παρακάτω 

σχέδιο της παρούσας εμπειρικής διερεύνησης:  

Διάγραμμα 1: Το σχέδιο του ερευνητικού μοντέλου 
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4.2 Ερευνητικό Εργαλείο: Το Ερωτηματολόγιο, η Αξιοπιστία του και η 

Εγκυρότητά του 

Για τη διερεύνηση του παραπάνω ερευνητικού σχεδίου, προκρίθηκε ως 

καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε 

στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Συγκεκριμένα, η χρήση του ερωτηματολογίου 

επιτρέπει τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα. Δεύτερον, επιτρέπει την 

άμεση συμμετοχή των υποκειμένων της έρευνας μέσω της συμπλήρωσής τους από τα 

ίδια. Τρίτον, μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μέσω της αύξησης 

του δείγματος στο οποίο διανέμεται. Τέλος, παρέχει δεδομένα που είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένα και έτοιμα για στατιστική επεξεργασία και ανάλυση (Singh, 2007; 

Johnson & Christensen, 2008).  

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας εμπειρικής διερεύνησης αποτελείται από 

επτά ενότητες, καθεμία από τις οποίες προέρχεται από ερωτηματολόγια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες έρευνες προς την εξέταση των αντίστοιχων 

μεταβλητών, εκτός φυσικά της πρώτης ομάδας που αναφέρεται στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί μία 

ένωση έξι διαφορετικών ερωτηματολογίων πλέον της ομάδας των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών. Ακολούθως, περιγράφεται συνοπτικά και περιεκτικά καθεμία από 

αυτές τις ομάδες  

Ομάδα Α – Τα δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Η ενότητα αυτή αποτελείται από 

πέντε ερωτήσεις καθεμία εκ των οποίων αναφέρεται σε ένα δημογραφικό 

χαρακτηριστικό των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που 

εξετάζονται είναι το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η θέση στην ιεραρχία, 

και τα έτη προϋπηρεσίας. Με εξαίρεση το φύλο που είναι διχοτομική ερώτηση, οι 

υπόλοιπες ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.  

Ομάδα Β – Η Καταχρηστική Ηγεσία: Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Tepper (2000). Πρόκειται 

για μία ομάδα 15 ερωτήσεων, μέσω των οποίων επιχειρείται να εξαχθεί ένα 

συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσον ο συμμετέχοντας αντιμετωπίζει έναν 

προϊστάμενο με τα χαρακτηριστικά του καταχρηστικού ηγέτη. Το σύνολο των 
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ερωτήσεων είναι δομημένο σε μία μορφή πενταβάθμιας κλίμακας Likert ως εξής: 1 – 

Ποτέ, 2 – Σπάνια, 3 – Περιστασιακά, 4 – Συχνά, και 5 – Πολύ Συχνά.  

Ομάδα Γ – Η Συναισθηματική Εξάντληση: Οι Maslach και Jackson (1981), 

δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο μέρος του οποίου αναφέρεται στη 

συναισθηματική εξάντληση που μπορεί να δημιουργείται από το εργασιακό 

περιβάλλον ενός εργαζόμενου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

εννέα ερωτήσεις επταβάθμιας κλίμακας Likert, η οποία είναι διαμορφωμένη ως εξής: 

0 – Ποτέ, 1 – Μερικές φορές το χρόνο, 2 – Μία φορά το μήνα, 3 – Μερικές φορές το 

μήνα, 4 – Μία φορά την εβδομάδα, 5 – Μερικές φορές την εβδομάδα, 6 – 

Καθημερινά.  

Ομάδα Δ – Η Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας: Οι Tepper et al. (2009), 

δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο τριών ερωτήσεων με σκοπό 

να ανιχνεύσουν την πρόθεση των εργαζομένων για να αποχωρήσουν από το τρέχον 

εργασιακό τους περιβάλλον. Οι τρεις αυτές ερωτήσεις είναι δομημένες σε κλίμακα 

Likert πέντε βαθμίδων ως εξής: 1 – Διαφωνώ απόλυτα, 2 – Διαφωνώ, 3 – Ούτε 

διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 4 – Συμφωνώ και 5 – Συμφωνώ απόλυτα.  

Ομάδα Ε –Η Εργασιακή Ένταση: Οι House and Rizzo (1972), δημιούργησαν 

ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό τη διερεύνηση του μεγέθους της έντασης στο χώρο 

εργασίας (Rice et al., 2017). Αποτελείται από επτά ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 1 – Διαφωνώ απόλυτα, 2 – Διαφωνώ, 3 – 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 4 – Συμφωνώ και 5 – Συμφωνώ απόλυτα. 

Ομάδα ΣΤ – Η Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά: Οι Spector et al. (2010), 

πρότειναν και χρησιμοποίησαν για την ανίχνευση και την επιμέτρηση της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς ένα ερωτηματολόγιο δέκα ερωτήσεων, το σύνολο των 

οποίων είναι δομημένες σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert της μορφής 1 – Ποτέ, 2 – 

Μία ή δύο φορές, 3 – Μία ή Δύο φορές ανά Μήνα, 4 – Μία ή Δύο φορές ανά 

εβδομάδα και 5 – Καθημερινά. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε 

και στα πλαίσια του παρόντος ερωτηματολογίου. 

Ομάδα Ζ – Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση: Για τη συγκεκριμένη 

παράμετρο χρησιμοποιήθηκε το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο NAQ-R των 

Einarsen et al. (2009). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24 
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ερωτήσεις, οι 22 από τις οποίες αποσκοπούν στην  ανίχνευση περιπτώσεων 

ψυχολογικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Το σύνολο των 22 ερωτήσεων 

είναι δομημένο ως ερωτήσεις τύπου Likert πενταβάθμιας κλίμακας της εξής μορφής: 

1 – Ποτέ, 2 – Μερικές φορές, 3 – Μηνιαίως, 4 – Εβδομαδιαίως, 5 – Καθημερινά. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί ένα κείμενο με το οποίο ορίζεται η έννοια της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης σύμφωνα με τον Leymann (1990), κατόπιν του οποίου 

ζητείται από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσον παρατηρούν τέτοιου 

είδους περιστατικά στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει 

διαμορφωθεί ως Likert πέντε βαθμίδων της εξής μορφής: 1 – Όχι, 2 – Ναι, μερικές 

φορές, 3 – Ναι, αρκετές φορές το μήνα, 4 – Ναι, αρκετές φορές την εβδομάδα, και 5 – 

Ναι, κάθε μέρα. Εφόσον οι συμμετέχοντες δεν απαντούν αρνητικά σε αυτήν την 

ερώτηση καλούνται να απαντήσουν σε μία εικοστή τέταρτη ερώτηση που είναι της 

μορφής πολλαπλής επιλογής και αναφέρεται στο από ποιους παρατηρούν τέτοιου 

είδους συμπεριφορές.  

Συνεπώς, το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από 73 ερωτήσεις, εκ των 

οποίων η μία είναι διχοτομική, οι πέντε πολλαπλής επιλογής και οι υπόλοιπες 67 

κλίμακας Likert. Το πλήρες κείμενο του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας εργασίας. Προϋπόθεση της ορθής 

χρήσης του ερωτηματολογίου και της εξαγωγής ορθών αποτελεσμάτων από τη χρήση 

του, αποτελεί η ιδιότητά του να είναι απαλλαγμένο από μη δειγματοληπτικά 

σφάλματα. Αυτού του είδους τα σφάλματα είναι σφάλματα που μπορεί να 

προέρχονται από λάθη στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου ή την υλοποίηση 

οποιουδήποτε σταδίου της έρευνας, από τον προσδιορισμό του προβλήματος μέχρι 

την ανάλυση των στοιχείων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ή ακόμα και από 

εξωγενείς παράγοντες που δε σχετίζονται με το σχεδιασμό ή τη διαδικασία 

υλοποίησης της έρευνας ή της δειγματοληψίας (Κουρεμένος, 2008). Ο βαθμός κατά 

τον οποίο ένα ερωτηματολόγιο είναι απαλλαγμένο από τέτοιου είδους σφάλματα 

αναφέρεται στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Συγκεκριμένα, η εγκυρότητα 

ενός ερωτηματολογίου αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο μία μέτρηση είναι 

απαλλαγμένη από συστηματικό μη δειγματοληπτικό σφάλμα, ή κατά τον οποίο 

μετράται το πραγματικό αντικείμενο της μέτρησης, ενώ η αξιοπιστία αναφέρεται στο 

τυχαίο ή μη συστηματικό μη δειγματοληπτικό σφάλμα και αναφέρεται στη 
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σταθερότητα της μέτρησης, δηλαδή στο βαθμό κατά τον οποίο μία μέτρηση δεν είναι 

ευαίσθητη στις συνθήκες του περιβάλλοντος (Κουρεμένος, 2008). 

Ως προς την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, η ερευνήτρια προχώρησε στη 

λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου αυτή να διασφαλιστεί. 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που ελήφθησαν είναι τα εξής:  

 Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως αποδεκτά ερωτηματολόγια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την 

εγκυρότητα των αρχικών αγγλικών ερωτηματολογίων, εφόσον οι παλαιότεροι 

ερευνητές προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

επιβεβαιώσουν την εγκυρότητά τους.  

 Μετάφραση των ερωτηματολογίων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα 

από καθηγητή Αγγλικής φιλολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές 

λέξεις που επιλέχθηκαν για τη έκφραση των αντίστοιχων αγγλικών είναι κατάλληλες 

ως προς την ακρίβεια και τη σαφήνεια τους.  

 Η επιμέλεια του τελικού ελληνικού ερωτηματολογίου διενεργήθηκε από 

καθηγητή Ελληνικής φιλολογίας.  

 Μετάφραση του μεταφρασμένου στα ελληνικά ερωτηματολόγιο και πάλι στην 

αγγλική γλώσσα από άλλον καθηγητή της Αγγλικής φιλολογίας, προκειμένου να 

ελεγχθεί η ορθότητα της αρχικής μετάφρασης. Το νέο αγγλικό ερωτηματολόγιο που 

προέκυψε ήταν κατά 98% ίδιο με το αρχικό αγγλικό ερωτηματολόγιο, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την ακρίβεια και τη σαφήνεια της μετάφρασης στα ελληνικά.  

 Διενεργήθηκε μία μικρή πιλοτική έρευνα. Συγκεκριμένα, το τελικό 

ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε ένα δείγμα δέκα υπαλλήλων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι παρατηρήσεις που έγιναν από το συγκεκριμένο δείγμα ως 

προς το κατά πόσον το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει δυσνόητα σημεία ελήφθησαν 

υπόψη και έγιναν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.  

 Η ερευνήτρια στη συνοδευτική επιστολή του ερωτηματολογίου παρείχε τα 

στοιχεία επικοινωνίας της. Με τον τρόπο αυτό, ήταν διαθέσιμη συνεχώς στο τελικό 

δείγμα προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε πιθανή διευκρίνιση απαιτούνταν.  

Ως προς την αξιοπιστία, το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε με τη χρήση του 

συντελεστή Cronbach’s A. Ο συγκεκριμένος συντελεστής παίρνει τιμές από μηδέν ως 
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ένα, όπου η τιμή μηδέν αντιστοιχεί σε μηδενική αξιοπιστία, ενώ η τιμή ένα σε πλήρη 

αξιοπιστία. Ως αποδεκτής αξιοπιστίας τιμές αναγνωρίζονται τιμές μεγαλύτερες από 

0,70 (Nunnally & Bernstein, 1994). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, η 

αξιοπιστία του χρησιμοποιηθέντος ερωτηματολογίου ανέρχεται σε πολύ 

ικανοποιητικά επίπεδα τόσο ανά ενότητα όσο και στο σύνολο του, εφόσον η τιμή του 

συντελεστή κυμαίνεται από 0,880 ως 0,961. 

 

Πίνακας 1: Ανάλυση Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου με χρήση του Cronbach’sA 

Ενότητα Cronbach's A Αριθμός Ερωτήσεων 

Καταχρηστική Ηγεσία 0,931 15 

Συναισθηματική Εξάντληση 0,925 9 

Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας 0,947 3 

Εργασιακή Ένταση 0,891 7 

Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 0,880 10 

Εργασιακή Παρενόχληση 0,953 22 

Σύνολικό Ερωτηματολόγιο 0,961 66 

 

4.3 Δεδομένα – Μεταβλητές και Στατιστικές Μέθοδοι 

Το ερωτηματολόγιο, έτσι όπως περιγράφηκε στα πλαίσια της προηγούμενης 

ενότητας, δημιουργεί 73 ποιοτικές μεταβλητές. Για την παρουσίαση και την 

περιγραφή του συνόλου αυτών των ερωτήσεων χρησιμοποιούνται Πίνακες 

Συχνοτήτων. Η χρήση του συγκεκριμένου στατιστικού εργαλείου αιτιολογείται από 

το γεγονός ότι πρόκειται για μονομεταβλητή ανάλυση ποιοτικών μεταβλητών 

(Κουρεμένος, 2008).  

Επιπλέον, από κάθε ομάδα του ερωτηματολογίου προκύπτει μία ποσοτική 

μεταβλητή, η οποία εκφράζει την ανά περίπτωση εξεταζόμενη διάσταση. Η ποσοτική 

αυτή μεταβλητή υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των ποιοτικών 

ερωτήσεων της αντίστοιχης ομάδας του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, 

προκύπτουν οι εξής έξι ποσοτικές μεταβλητές:  

1. Καταχρηστική Ηγεσία: Υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των 

δεκαπέντε ερωτήσεων της Ομάδας Β του ερωτηματολογίου. Η τιμή του κυμαίνεται 

από 1 έως 5 με την τιμή 1 να αντιστοιχεί σε απουσία καταχρηστικής ηγεσίας και την 

τιμή 5 σε παρουσία καταχρηστικής ηγεσίας.  
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2. Συναισθηματική Εξάντληση: Υπολογίζεται ως ο μέσος αριθμητικός των εννέα 

ερωτήσεων της Ομάδας Γ του ερωτηματολογίου. Η τιμή του κυμαίνεται από 0 ως 6 

δηλώνοντας την μη συναισθηματική εξάντληση και τη συναισθηματική εξάντληση 

αντίστοιχα.  

3. Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας: Υπολογίζεται ως ο μέσος αριθμητικός μέσος των 

τριών ερωτήσεων της ομάδας Δ του ερωτηματολογίου. Οι πιθανές τιμές της 

μεταβλητής ανέρχονται από 1 ως 5. Τιμή ίση με 1 σημαίνει ότι ο συμμετέχοντας δεν 

επιθυμεί καθόλου να αλλάξει εργασία, ενώ τιμή ίση με 5 σημαίνει ότι ο 

συμμετέχοντας επιθυμεί και προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες για την αλλαγή 

εργασίας.  

4. Εργασιακή Ένταση: Από τις επτά ερωτήσεις της ομάδας Ε του 

ερωτηματολογίου, υπολογίζεται η μεταβλητή της εργασιακής έντασης για κάθε 

συμμετέχοντα ως ο μέσος όρος τους. Η συγκεκριμένη μεταβλητή ανέρχεται από 1 ως 

5. Τιμή ίση με 1 σημαίνει ότι ο συμμετέχοντας δεν αισθάνεται καθόλου ένταση στο 

εργασιακό του περιβάλλον, ενώ τιμή ίση με 5 σημαίνει ότι ο συμμετέχοντας 

αισθάνεται μεγάλη ένταση στο εργασιακό του περιβάλλον.  

5. Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά: Υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος 

όρος των δέκα ερωτήσεων της Ομάδας ΣΤ του ερωτηματολογίου. Η τιμή του 

κυμαίνεται από 1 έως 5 με την τιμή 1 να αντιστοιχεί σε μη φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά εκ μέρους του συμμετέχοντα και την τιμή 5 σε φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά.  

6. Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση: Από τις είκοσι δύο  ερωτήσεις της 

ομάδας Ζi του ερωτηματολογίου υπολογίζεται η μεταβλητή της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης για κάθε συμμετέχοντα ως ο μέσος όρος τους. Η 

συγκεκριμένη μεταβλητή ανέρχεται από 1 ως 5. Τιμή ίση με 1 σημαίνει ότι ο 

συμμετέχοντας δεν παρενοχλείται καθόλου ψυχολογικά στο εργασιακό του 

περιβάλλον, ενώ τιμή ίση με 5 σημαίνει ότι ο συμμετέχοντας παρενοχλείται 

ψυχολογικά στο εργασιακό του περιβάλλον. 

Οι παραπάνω έξι μεταβλητές παρουσιάζονται και περιγράφονται με τη χρήση 

διάφορων στατιστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τα στατιστικά 

μέτρα του αριθμητικού μέσου, ως ένδειξη της κεντρικής τάσης της κατανομής της 
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εκάστοτε μεταβλητής, και της ελάχιστης τιμής, της μέγιστης τιμής και της τυπικής 

απόκλισης, ως ένδειξη της μεταβλητότητας της κατανομής της εκάστοτε μεταβλητής. 

Η χρήση των συγκεκριμένων στατιστικών μεταβλητών αιτιολογείται από το γεγονός 

ότι πρόκειται για μονομεταβλητή ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών (Καλαματιανού, 

2003).  

Ως προς τις σχέσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των μεταβλητών, οι οποίες 

σχέσεις αναφέρονται και στις ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης, 

χρησιμοποιείται ανάλυση συσχετίσεων και ανάλυση παλινδρόμησης. Η ανάλυση 

συσχέτισης υλοποιείται με τη χρήση των συντελεστών συσχέτισης Pearson. Ο 

συντελεστής Pearson(ρxy) είναι ένας συντελεστής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο 

ποσοτικών μεταβλητών, η τιμή του οποίου κυμαίνεται από -1 ως 1. Τιμή ίση με -1 

σημαίνει τέλεια αρνητική συσχέτιση, τιμή ίση με +1 ως τέλεια θετική συσχέτιση, ενώ 

μηδενική τιμή ερμηνεύεται ως απουσία γραμμικής συσχέτισης. Επιπλέον, διερευνάται 

η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή αυτού με την εξέταση των παρακάτω 

στατιστικών υποθέσεων (Κάτος, 2004):  

Η0: ρxy = 0  vs Η1: ρxy ≠ 0 

Επαρκή στοιχεία για την αποδοχή (απόρριψη) της μηδενικής υπόθεσης, 

δηλαδή εκείνης της μη στατιστικής σημαντικότητας του συντελεστή, παρέχονται 

όταν η τιμή του ελέγχου p-value ανέρχεται σε επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα (μικρότερα) 

από το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου. Σε περίπτωση απόρριψης, το είδος και η 

ένταση της συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών εξάγονται από την τιμή και το 

πρόσημο του συντελεστή (Κάτος, 2004). 

Η ανάλυση παλινδρόμησης διεξάγεται με την εκτίμηση γραμμικών σχέσεων 

με χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Οι σχέσεις που εκτιμούνται 

εμφανίζονται παρακάτω και προκύπτουν από τα ερευνητικά ερωτήματα και τις 

ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω:  

Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται από την Καταχρηστική Ηγεσία επί των 

υπολοίπων μεταβλητών 

Εκτιμώμενο Μοντέλο Υπόδειγμα 

(Συναισθηματική Εξάντληση)i = a0 + a1 × (Καταχρηστική Ηγεσία)i+ αi (1) 
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Εκτιμώμενο Μοντέλο Υπόδειγμα 

(Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας)i = b0 + b1 × (Καταχρηστική Ηγεσία)i+ βi (2) 

  

(Εργασιακή Ένταση)i = c0 + c1 × (Καταχρηστική Ηγεσία)i+ γi (3) 

Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται στη Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

Εκτιμώμενο Μοντέλο Υπόδειγμα 

(Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά)i = d0 + d1 × (Καταχρηστική Ηγεσία)i+ δi (4) 

  

(Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά)i = e0 + e1 × (Συναισθηματική Εξάντληση)i+ 

εi 
(5) 

  

(Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά)i = f0 + f1 × (Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας)i+ 

στi 
(6) 

  

(Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά)i = g0 + g1 × (Εργασιακή Ένταση)i+ ζi (7) 

  

(Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά)i = h0 + h1 × (Συναισθηματική Εξάντληση)i+ 

h2 × (Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας)i+ h3 × (Εργασιακή Ένταση)i+ h4 × 

(Καταχρηστική Ηγεσία)i+ ηi 

(8) 

 

Ως προς τις επιδράσεις που ασκούνται στην Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

Εκτιμώμενο Μοντέλο Υπόδειγμα 

(Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση)i = i0 + i1 × (Καταχρηστική Ηγεσία)i+ θi (9) 

  

(Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση)i = j0 + j1 × (Συναισθηματική 

Εξάντληση)i+ ιi 
(10) 

  

(Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση)i = k0 + k1 × (Πρόθεση Αλλαγής 

Εργασίας)i+ κi 
(11) 

  

(Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση)i = l0 + l1 × (Εργασιακή Ένταση)i+ λi (12) 

  

(Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση)i = m0 + m1 × (Φιλότιμη Εργασιακή 

Συμπεριφορά)i+ μi 
(13) 
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Εκτιμώμενο Μοντέλο Υπόδειγμα 

  

(Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση)i = n0+ n1 × (Καταχρηστική Ηγεσία)i+ h1 

× (Συναισθηματική Εξάντληση)i+ h2 × (Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας)i+ h3 × 

(Εργασιακή Ένταση)i+ h4 × (Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά)i+ νi 

(14) 

 

Οι παραπάνω εκτιμώμενες σχέσεις παλινδρόμησης αξιολογούνται ως προς την 

αξιοπιστία τους με τη χρήση των παρακάτω διαγνωστικών ελέγχων (Κάτος, 2004):  

 Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας των Ανεξάρτητων Μεταβλητών  

Διερευνάται η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών των ανεξάρτητων 

με την εξέταση των παρακάτω στατιστικών υποθέσεων:  

Η0: βi = 0  vs Η1: βi ≠ 0 

Επαρκή στοιχεία για την αποδοχή (απόρριψη) της μηδενικής υπόθεσης, 

δηλαδή εκείνης της μη στατιστικής σημαντικότητας του συντελεστή, παρέχονται 

όταν η τιμή του ελέγχου p-value ανέρχεται σε επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα (μικρότερα) 

από το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου. Σε περίπτωση απόρριψης, το είδος και η 

ένταση της επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής επί της εξαρτημένης εξάγονται 

από την τιμή και το πρόσημο του συντελεστή. 

 Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας της Συνολικής Παλινδρόμησης  

Διερευνάται η στατιστική σημαντικότητα της συνολικής παλινδρόμησης ή, 

εναλλακτικά, του συντελεστή προσδιορισμού της παλινδρόμησης με την εξέταση των 

παρακάτω στατιστικών υποθέσεων:  

Η0: β1 = β2 = β3 = 0 ή R2 = 0   vs Η1: Τουλάχιστον ένα βj ≠ 0 ή R2 ≠ 0 

Ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείται με την Ανάλυση Διασποράς ή 

Διακύμανσης, γνωστή ως ANOVA, από την οποία εξάγεται η στατιστική ελέγχου F. 

Επαρκή στοιχεία για την αποδοχή (απόρριψη) της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή 

εκείνης της μη στατιστικής σημαντικότητας της παλινδρόμησης και του αντίστοιχου 

συντελεστή προσδιορισμού, παρέχονται όταν η τιμή του ελέγχου p-value ανέρχεται 

σε επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα (μικρότερα) από το επίπεδο σημαντικότητας του 

ελέγχου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο συντελεστής προσδιορισμού 
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της παλινδρόμησης αντιστοιχεί στο ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής που ερμηνεύεται από τη μεταβλητότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών 

της παλινδρόμησης. Ωστόσο, ο συντελεστής προσδιορισμού παρουσιάζει το 

μειονέκτημα ότι η τιμή του αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των ερμηνευτικών 

μεταβλητών στο υπόδειγμα, γεγονός που δεν επιτρέπει τη χρήση του όταν εκτιμώνται 

μοντέλα με διαφορετικό αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του μειονεκτήματος, εκτιμάται και ο προσαρμοσμένος συντελεστής 

προσδιορισμού. Η στατιστική ανάλυση διακύμανσης που αναφέρεται παραπάνω 

αφορά και αυτόν τον προσαρμοσμένο συντελεστή.  

 Έλεγχος Durbin – Watson 

Διερευνάται η βασική υπόθεση (Η0) της μη ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης των 

καταλοίπων πρώτου βαθμού έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης (Η1) της ύπαρξης 

αυτού του βαθμού αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων. Επαρκή στοιχεία για την 

αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή εκείνης της μη ύπαρξης της 

αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού, παρέχονται όταν η στατιστική τιμή του ελέγχου 

Durbin Watson ανέρχεται σε επίπεδα κοντά στο 2. 

 Έλεγχος Πολυσυγγραμμικότητας VIF 

Διερευνάται η βασική υπόθεση (Η0) της μη ύπαρξης πολυσυγγραμμικότητας 

έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης (Η1) της ύπαρξης. Επαρκή στοιχεία για την 

αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή εκείνης της μη πολυσυγγραμμικότητας, 

παρέχονται όταν η στατιστική τιμή του κριτηρίου VIF ανέρχεται σε επίπεδα 

χαμηλότερα του 10 (Πραμαγγιούλης, 2008). 

Επιπλέον, ειδικότερα για τις παλινδρομήσεις υπ’ αριθμόν (8) και (14), οι 

σχέσεις αυτές εκτιμήθηκαν όχι μόνο με τη μέθοδο της εισαγωγής των μεταβλητών, 

αλλά και με τη χρήση των μεθόδων της πρόσω επιλογής, της βήμα προς βήμα και της 

πίσω απαλοιφής. Οι τρεις αυτές μέθοδοι είναι μέθοδοι διαδοχικής επιλογής 

μεταβλητών, οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα δημιουργίας του κατάλληλου 

προτύπου παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι αυτές με τη χρήση 

διαφορετικών κριτηρίων αποφασίζουν ποιές από το σύνολο των μεταβλητών που 

εισάγονται θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό, προκειμένου να προσδιοριστεί το 

καλύτερο δυνατό μοντέλο. Η μέθοδος της πρόσω επιλογής αρχίζει με το απλό 
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πρότυπο θέσεως και διενεργεί διαδοχικούς ελέγχους F για τη προσθήκη στο πρότυπο 

της πιο ουσιώδους μεταβλητής από αυτές που δεν είχαν συμπεριληφθεί νωρίτερα στο 

πρότυπο. Η μέθοδος της βήμα προς βήμα είναι παρόμοια με τη μέθοδο της πρόσω 

επιλογής, με τη διαφορά ότι σε κάθε βήμα όπου εισέρχεται μία μεταβλητή ακολουθεί 

εξέταση των άλλων μεταβλητών που είχαν εισέλθει νωρίτερα για να διαπιστωθεί εάν 

παραμένουν σημαντικές. Τέλος, η μέθοδος της πίσω απαλοιφής αρχίζει με το πλήρες 

πρότυπο που περιλαμβάνει όλες τις υποψήφιες προβλέπουσες μεταβλητές και με 

διαδοχικούς ελέγχους F απαλείφει μεταβλητές που δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

(Κουτρουβέλης, 2008). 

Τέλος, το σύνολο των προαναφερθέντων υλοποιούνται με το στατιστικό 

πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences, γνωστό ως SPSS. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το επίπεδο σημαντικότητας της έρευνας ορίζεται ίσο 5%. 

 

4.4 Δειγματοληψία  

Η έρευνα διενεργήθηκε στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων, δηλαδή στα 

γραφεία των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης με χρήση της μεθόδου της απλής 

τυχαίας δειγματοληψίας πολλαπλών σταδίων ή φάσεων (Κουρεμένος, 2008). Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν προσωπικά από τους συμμετέχοντες με τη 

διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η ερευνήτρια ερχόταν σε επαφή με τους 

εργαζομένους κάποιων τμημάτων στους οποίους παρέδιδε ένα συγκεκριμένο αριθμό 

ερωτηματολογίων προς συμπλήρωση από τους ίδιους και προς διανομή στους 

συναδέλφους τους με την προθεσμία πέντε ημερών. Σε πέντε ημέρες επικοινωνούσε 

και πάλι και συγκέντρωνε τα ερωτηματολόγια που είχαν συμπληρωθεί. Για τις 

περιπτώσεις ερωτηματολογίων που δεν είχαν συμπληρωθεί, δινόταν άλλες 5 ημέρες 

παράταση. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε άλλες 4 φορές και απέδωσε 228 

ερωτηματολόγια. Δεδομένου ότι διανεμήθηκαν συνολικά 350 ερωτηματολόγια, το 

ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 65,14%. Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο συνολικός 

αριθμός των δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 3.732 

άτομα, το δείγμα καλύπτει το 6,11% του συνολικού πληθυσμού της έρευνας. Τέλος, η 

διαδικασία της δειγματοληψίας έλαβε χώρα από τις 20 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 10 

Ιανουαρίου 2018.  
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα της Έρευνας 

5.1 Περιγραφή του Δείγματος 

Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί περιγράφει το δείγμα ως προς τα δημογραφικά 

του χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με αυτόν, το δείγμα, όσον αφορά σε αυτούς που 

αποκρίθηκαν στις ερωτήσεις της Ομάδας Α, αποτελείται από:  

 68 (30,1%) άνδρες και 158 (69,9%) γυναίκες.  

 6 (2,7%) συμμετέχοντες με ηλικία κάτω των 30 ετών, 162 (71,7%) άτομα 

ηλικίας από 30 ως 50 ετών και 58 (25,7%) είναι άνω των 50 (25,7%) ετών.  

 85 (37,6%) αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 94 (41,6%) αποφοίτους 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και 47 (20,8%) κατόχους μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικούς τίτλους σπουδών.  

 25 (11,1%) που κατέχουν θέση ευθύνης και 201 (88,9%) που δεν κατέχουν 

θέση ευθύνης.  

 14 (6,2%) με προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη, 134 (59,6%) με προϋπηρεσία 11 έως 

20 έτη και 77 (34,2%) με προϋπηρεσία 21 ως 30 έτη.  

Πίνακας 2: Περιγραφή του Δείγματος (Ν = 228) 

  Ν % 

Φύλο 

Άνδρας 68 30,1% 

Γυναίκα 158 69,9% 

Ηλικία 

<30  ετών 6 2,7% 

30-50 ετών 162 71,7% 

>50 ετών 58 25,7% 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 85 37,6% 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ) 94 41,6% 

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 47 20,8% 

Θέση στην Ιεραρχία 

Κατέχετε θέση ευθύνης 25 11,1% 

Δεν κατέχετε θέση ευθύνης 201 88,9% 

Έτη Προϋπηρεσίας 

5-10 έτη 14 6,2% 

11-20 έτη 134 59,6% 

21-30 έτη 77 34,2% 

Σύνολο 225 100,0% 
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5.2 Η Στάση του Δείγματος 

5.2.1 Καταχρηστική Ηγεσία 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και περιγράφεται η στάση του 

δείγματος σχετικά με τη διάσταση της καταχρηστικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, ο 

Πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στις 

ερωτήσεις της Ομάδας Β του ερωτηματολογίου με αντικείμενο την καταχρηστική 

ηγεσία. Αντίστοιχα, στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται τα στατιστικά μέτρα κεντρικής 

τάσης και διασποράς για την ποσοτική μεταβλητή της καταχρηστικής ηγεσίας.  

Πίνακας 3: Η Στάση του Δείγματος σχετικά με την Καταχρηστική Ηγεσία 

  Ν % 

Με γελοιοποιεί. 

Ποτέ 204 90,7% 

Σπάνια 16 7,1% 

Περιστασιακά 4 1,8% 

Συχνά 1 0,4% 

Πολύ Συχνά 0 0,0% 

Μου λέει ότι οι σκέψεις μου ή τα συναισθήματά μου είναι ανόητα. 

Ποτέ 206 90,7% 

Σπάνια 16 7,0% 

Περιστασιακά 4 1,8% 

Συχνά 0 0,0% 

Πολύ Συχνά 1 0,4% 

Με αντιμετωπίζει σιωπηλά (με αγνοεί). 

Ποτέ 161 71,2% 

Σπάνια 39 17,3% 

Περιστασιακά 20 8,8% 

Συχνά 4 1,8% 

Πολύ Συχνά 2 0,9% 

Με μειώνει μπροστά σε άλλους. 

Ποτέ 194 86,2% 

Σπάνια 19 8,4% 

Περιστασιακά 10 4,4% 

Συχνά 2 0,9% 

Πολύ Συχνά 0 0,0% 

Παρεμβαίνει στην ιδιωτική μου ζωή. 

Ποτέ 208 92,0% 

Σπάνια 14 6,2% 

Περιστασιακά 1 0,4% 

Συχνά 1 0,4% 

Πολύ Συχνά 2 0,9% 

Μου υπενθυμίζει τα λάθη και τις αποτυχίες που έχω κάνει. 

Ποτέ 174 76,7% 

Σπάνια 36 15,9% 

Περιστασιακά 10 4,4% 

Συχνά 7 3,1% 

Πολύ Συχνά 0 0,0% 
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  Ν % 

Δε μου δίνει τα εύσημα για εργασίες που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια. 

Ποτέ 125 55,3% 

Σπάνια 45 19,9% 

Περιστασιακά 30 13,3% 

Συχνά 18 8,0% 

Πολύ Συχνά 8 3,5% 

Με κατηγορεί για να γλιτώσει τον εαυτό του από αμήχανες στιγμές. 

Ποτέ 169 74,8% 

Σπάνια 34 15,0% 

Περιστασιακά 17 7,5% 

Συχνά 6 2,7% 

Πολύ Συχνά 0 0,0% 

Δεν τηρεί τις υποσχέσεις που μου δίνει. 

Ποτέ 152 67,6% 

Σπάνια 44 19,6% 

Περιστασιακά 18 8,0% 

Συχνά 11 4,9% 

Πολύ Συχνά 0 0,0% 

Εκφράζει θυμό εναντίον μου, όταν είναι οργισμένος για άλλους λόγους. 

Ποτέ 151 66,5% 

Σπάνια 44 19,4% 

Περιστασιακά 20 8,8% 

Συχνά 9 4,0% 

Πολύ Συχνά 3 1,3% 

Κάνει αρνητικά σχόλια για μένα σε άλλους. 

Ποτέ 178 79,5% 

Σπάνια 28 12,5% 

Περιστασιακά 10 4,5% 

Συχνά 7 3,1% 

Πολύ Συχνά 1 0,4% 

Μου φέρεται με αγένεια. 

Ποτέ 179 79,2% 

Σπάνια 29 12,8% 

Περιστασιακά 12 5,3% 

Συχνά 4 1,8% 

Πολύ Συχνά 2 ,9% 

Δε μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με τους συναδέλφους μου. 

Ποτέ 187 82,0% 

Σπάνια 23 10,1% 

Περιστασιακά 12 5,3% 

Συχνά 5 2,2% 

Πολύ Συχνά 1 ,4% 

Μου λέει ότι είμαι ανίκανος/-η. 

Ποτέ 215 94,3% 

Σπάνια 7 3,1% 

Περιστασιακά 3 1,3% 

Συχνά 2 ,9% 

Πολύ Συχνά 1 ,4% 

Μου λέει ψέματα. 

Ποτέ 180 78,9% 

Σπάνια 30 13,2% 

Περιστασιακά 11 4,8% 
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  Ν % 

Συχνά 3 1,3% 

Πολύ Συχνά 4 1,8% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, από το σύνολο των συμμετεχόντων:  

 Οι 204 (90,7%) αποκρίνονται ότι ο προϊστάμενός τους δεν τους γελοιοποιεί 

ποτέ, οι 16 (7,1%) σπάνια, οι 4 (1,8%) περιστασιακά, ο 1 (0,4%) συχνά και κανένας 

(0,0%) πολύ συχνά. 

 δηλώνουν ότι ο προϊστάμενός τους λέει ότι οι σκέψεις τους ή τα 

συναισθήματά τους είναι ανόητα με συχνότητα 206 (90,7%) ποτέ, 16 (7,0%) σπάνια, 

4 (1,8%) περιστασιακά, 0 (0,0%) συχνά και 1 (0,4%) πολύ συχνά.  

 Στη δήλωση «με αντιμετωπίζει σιωπηλά (με αγνοεί)» οι 161 (71,2%) 

δηλώνουν ποτέ, οι 39 (17,3%) σπάνια, οι 20 (8,8%) περιστασιακά, οι 4 (1,8%) συχνά 

και οι 2 (0,9%) πολύ συχνά.  

 Οι 194 (86,2%) αποκρίνονται ότι ο προϊστάμενός τους δεν τους μειώνει ποτέ 

μπροστά σε άλλους, οι 19 (8,4%) σπάνια, οι 10 (4,4%) περιστασιακά, οι 2 (0,9%) 

συχνά και κανένας (0,0%) πολύ συχνά. 

 δηλώνουν ότι ο προϊστάμενός τους παρεμβαίνει στην ιδιωτική τους ζωή με 

συχνότητα 208 (92,0%) ποτέ, 14 (6,2%) σπάνια, 1 (0,4%) περιστασιακά, 1 (0,4%) 

συχνά και 2 (0,9%) πολύ συχνά.  

 Στη δήλωση «μου υπενθυμίζει τα λάθη και τις αποτυχίες που έχω κάνει» οι 

174 (76,7%) δηλώνουν ποτέ, οι 36 (15,9%) σπάνια, οι 10 (4,4%) περιστασιακά, οι 7 

(3,1%) συχνά και κανένας (0,0%) πολύ συχνά.  

 Οι 174 (76,7%) αποκρίνονται ότι ο προϊστάμενός τους δεν τους δίνει τα 

εύσημα για εργασίες που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια ποτέ, οι 36 (15,9%) σπάνια, οι 

10 (4,4%) περιστασιακά, οι 7 (3,1%) συχνά και κανένας (0,0%) πολύ συχνά. 

 δηλώνουν ότι ο προϊστάμενός τους κατηγορεί για να γλιτώσει τον εαυτό του 

από αμήχανες στιγμές με συχνότητα 169 (74,8%) ποτέ, 34 (15,0%) σπάνια, 17 (7,5%) 

περιστασιακά, 6 (2,7%) συχνά και 0 (0,0%) πολύ συχνά.  
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 Στη δήλωση «δεν τηρεί τις υποσχέσεις που μου δίνει» οι 152 (67,6%) 

δηλώνουν ποτέ, οι 44 (19,6%) σπάνια, οι 18 (8,0%) περιστασιακά, οι 11 (4,9%) 

συχνά και κανένας (0,0%) πολύ συχνά.  

 Οι 151 (66,5%) αποκρίνονται ότι ο προϊστάμενός τους δεν εκφράζει ποτέ 

θυμό εναντίον τους όταν είναι οργισμένος για άλλους λόγους, οι 44 (19,4%) σπάνια, 

οι 20 (8,8%) περιστασιακά, οι 9 (4,0%) συχνά και 3 (1,3%) πολύ συχνά. 

 δηλώνουν ότι ο προϊστάμενός κάνει αρνητικά σχόλια για την προσωπικότητά 

τους με συχνότητα 178 (79,5%) ποτέ, 28 (12,5%) σπάνια, 10 (4,5%) περιστασιακά, 7 

(3,1%) συχνά και 1 (0,4%) πολύ συχνά.  

 Στη δήλωση «μου φέρεται με αγένεια» οι 179 (79,2%) δηλώνουν ποτέ, οι 29 

(12,8%) σπάνια, οι 12 (5,3%) περιστασιακά, οι 4 (1,8%) συχνά και 2 (0,9%) πολύ 

συχνά.  

 Οι 187 (82,0%) αποκρίνονται ότι ο προϊστάμενός τους ποτέ δεν τους έχει 

εμποδίσει  να αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους, οι 23 (10,1%) σπάνια, οι 12 

(5,3%) περιστασιακά, οι 5 (2,2%) συχνά και 1 (0,4%) πολύ συχνά. 

 δηλώνουν ότι ο προϊστάμενός τους λέει ότι είναι ανίκανος με συχνότητα 215 

(94,3%) ποτέ, 7 (3,1%) σπάνια, 3 (1,3%) περιστασιακά, 2 (0,9%) συχνά και 1 (0,4%) 

πολύ συχνά.  

 Στη δήλωση «μου λέει ψέματα» οι 180 (78,9%) δηλώνουν ποτέ, οι 30 (13,2%) 

σπάνια, οι 11 (4,8%) περιστασιακά, οι 3 (1,3%) συχνά και 4 (1,8%) πολύ συχνά.  

Οι παραπάνω πίνακες συχνοτήτων καταδεικνύουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο 

ύπαρξης φαινομένων και περιστατικών καταχρηστικής ηγεσίας, εφόσον οι διάφορες 

εξεταζόμενες περιπτώσεις εμφανίζονται με ποσοστό τουλάχιστον 75% με συχνότητα 

ποτέ ή σπάνια. Η ίδια εικόνα διαπιστώνεται και από την ανάλυση της ποσοτικής 

μεταβλητής της καταχρηστικής εποπτείας, η οποία παρουσιάζεται στα πλαίσια του 

Πίνακα 4 που ακολουθεί. Η συγκεκριμένη μεταβλητή, η οποία έχει εύρος τιμών από 1 

έως 5, κυμαίνεται στο δείγμα από 1 έως 4,67 με έναν αριθμητικό μέσο όρο ίσο με 

1,3326 (±0,5069). Η τιμή αυτήν είναι πολύ κοντά στην ελάχιστη δυνατή τιμή, 

γεγονός που επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα της απόλυτης σχεδόν απουσίας της 

καταχρηστικής ηγεσίας στα πλαίσια του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
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Πίνακας 4: Στατιστικά Περιγραφικά Μέτρα για την Καταχρηστική Ηγεσία 

N 228,0000 

 Ελάχιστη τιμή 1,0000 

 Μέγιστη Τιμή 4,4667 

 Μ.Ο. ± Τ.Α. 1,3326 0,5069 

 

5.2.2 Συναισθηματική Εξάντληση 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και περιγράφεται η στάση του 

δείγματος σχετικά με τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης. Συγκεκριμένα, 

ο Πίνακας 5 που ακολουθεί παρουσιάζει τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στις 

ερωτήσεις της Ομάδας Γ του ερωτηματολογίου με αντικείμενο τη συναισθηματική 

εξάντληση. Αντίστοιχα, ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα στατιστικά μέτρα κεντρικής 

τάσης και διασποράς για την ποσοτική μεταβλητή της συναισθηματικής εξάντλησης.  

Πίνακας 5: Η Στάση του Δείγματος σχετικά με τη Συναισθηματική Εξάντληση 

  Ν % 

Νιώθω συναισθηματικά άδειος/-α από τη δουλειά μου. 

Ποτέ 63 28,0% 

Μερικές φορές το χρόνο 61 27,1% 

Μία φορά το μήνα 21 9,3% 

Μερικές φορές το μήνα 30 13,3% 

Μία φορά την εβδομάδα 13 5,8% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 25 11,1% 

Καθημερινά 12 5,3% 

Αισθάνομαι εξαντλημένος/-η στο τέλος μιας εργάσιμης μέρας. 

Ποτέ 15 6,6% 

Μερικές φορές το χρόνο 37 16,3% 

Μία φορά το μήνα 14 6,2% 

Μερικές φορές το μήνα 61 26,9% 

Μία φορά την εβδομάδα 18 7,9% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 59 26,0% 

Καθημερινά 23 10,1% 

Αισθάνομαι κουρασμένος/-η όταν ξυπνώ το πρωί και πρέπει να αντιμετωπίσω άλλη 

μία μέρα στη δουλειά. 

Ποτέ 26 11,4% 

Μερικές φορές το χρόνο 54 23,7% 

Μία φορά το μήνα 18 7,9% 

Μερικές φορές το μήνα 51 22,4% 

Μία φορά την εβδομάδα 19 8,3% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 39 17,1% 

Καθημερινά 21 9,2% 

Αποτελεί πραγματικό φορτίο για μένα το ότι πρέπει όλη τη μέρα να ασχολούμαι και 

να εργάζομαι με ανθρώπους. 

Ποτέ 81 35,7% 

Μερικές φορές το χρόνο 67 29,5% 

Μία φορά το μήνα 16 7,0% 
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  Ν % 

Μερικές φορές το μήνα 29 12,8% 

Μία φορά την εβδομάδα 10 4,4% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 18 7,9% 

Καθημερινά 6 2,6% 

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί επαγγελματική εξουθένωση (burnout). 

Ποτέ 59 26,0% 

Μερικές φορές το χρόνο 72 31,7% 

Μία φορά το μήνα 18 7,9% 

Μερικές φορές το μήνα 28 12,3% 

Μία φορά την εβδομάδα 13 5,7% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 27 11,9% 

Καθημερινά 10 4,4% 

Αισθάνομαι απογοητευμένος/-η από τη δουλειά μου. 

Ποτέ 67 29,5% 

Μερικές φορές το χρόνο 73 32,2% 

Μία φορά το μήνα 14 6,2% 

Μερικές φορές το μήνα 32 14,1% 

Μία φορά την εβδομάδα 13 5,7% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 21 9,3% 

Καθημερινά 7 3,1% 

Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου. 

Ποτέ 30 13,3% 

Μερικές φορές το χρόνο 39 17,3% 

Μία φορά το μήνα 22 9,7% 

Μερικές φορές το μήνα 44 19,5% 

Μία φορά την εβδομάδα 20 8,8% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 40 17,7% 

Καθημερινά 31 13,7% 

Το να δουλεύω ερχόμενος σε άμεση επαφή με ανθρώπους, μου προκαλεί 

υπερβολική ένταση /στρες. 

Ποτέ 69 30,4% 

Μερικές φορές το χρόνο 70 30,8% 

Μία φορά το μήνα 15 6,6% 

Μερικές φορές το μήνα 32 14,1% 

Μία φορά την εβδομάδα 10 4,4% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 17 7,5% 

Καθημερινά 14 6,2% 

Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου. 

Ποτέ 51 22,4% 

Μερικές φορές το χρόνο 82 36,0% 

Μία φορά το μήνα 25 11,0% 

Μερικές φορές το μήνα 31 13,6% 

Μία φορά την εβδομάδα 10 4,4% 

Μερικές φορές την εβδομάδα 17 7,5% 

Καθημερινά 12 5,3% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, από το σύνολο των συμμετεχόντων:  

 Οι 63 (28,0%) αποκρίνονται ότι δε νιώθουν ποτέ συναισθηματικά άδειοι από 

τη δουλειά τους, οι 61 (27,1%) ότι αισθάνονται κατά αυτό τον τρόπο μερικές φορές 
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το χρόνο, οι 21 (9,3%) μία φορά το μήνα, οι 30 (13,3%) μερικές φορές το μήνα, οι 13 

(5,8%) μία φορά την εβδομάδα, οι 25 (11,1%) μερικές φορές την εβδομάδα και 12 

(5,3%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αισθάνονται εξαντλημένοι στο τέλος μίας εργάσιμης ημέρας με 

συχνότητα 15 (6,6%) ποτέ, 37 (16,3%) μερικές φορές το χρόνο, 14 (6,2%) μία φορά 

το μήνα, 61 (26,9%) μερικές φορές το μήνα, 18 (7,9%) μία φορά την εβδομάδα, 59 

(26,0%) μερικές φορές την εβδομάδα και 23 (10,1%) καθημερινά.  

 Στη δήλωση «αισθάνομαι κουρασμένος/-η όταν ξυπνώ το πρωί και πρέπει να 

αντιμετωπίσω άλλη μία μέρα στη δουλειά» οι 26 (11,4%) δηλώνουν ποτέ, οι 54 

(23,7%) μερικές φορές το χρόνο, οι 18 (7,9%) μία φορά το μήνα, οι 51 (22,4%) 

μερικές φορές το μήνα, οι 19 (8,3%) μία φορά την εβδομάδα, οι 39 (17,1%) μερικές 

φορές την εβδομάδα και οι 21 (9,2%) καθημερινά.  

 Οι 81 (35,7%) αποκρίνονται ότι δε νιώθουν ποτέ ότι αποτελεί πραγματικό 

φορτία το ότι πρέπει όλη την ημέρα να ασχολούνται και να εργάζονται με 

ανθρώπους, οι 67 (29,5%) ότι νιώνουν μερικές φορές το χρόνο, οι 16 (7,0%) μία 

φορά το μήνα, οι 29 (12,8%) μερικές φορές το μήνα, οι 10 (4,4%) μία φορά την 

εβδομάδα, οι 18 (7,9%) μερικές φορές την εβδομάδα και 6 (2,6%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι η δουλειά τους, τους προκαλεί επαγγελματική 

εξουθένωση (burnout) με συχνότητα 59 (26,0%) ποτέ, 72 (31,7%) μερικές φορές το 

χρόνο, 18 (7,9%) μία φορά το μήνα, 28 (12,3%) μερικές φορές το μήνα, 13 (5,7%) 

μία φορά την εβδομάδα, 27 (11,9%) μερικές φορές την εβδομάδα και 10 (4,4%) 

καθημερινά.  

 Στη δήλωση «αισθάνομαι απογοητευμένος/-η από τη δουλειά μου» οι 67 

(29,5%) δηλώνουν ποτέ, οι 73 (32,2%) μερικές φορές το χρόνο, οι 14 (6,2%) μία 

φορά το μήνα, οι 32 (14,1%) μερικές φορές το μήνα, οι 13 (5,7%) μία φορά την 

εβδομάδα, οι 21 (9,3%) μερικές φορές την εβδομάδα και οι 7 (3,1%) καθημερινά.  

 Οι 30 (13,3%) αποκρίνονται ότι δε νιώθουν ποτέ ότι εργάζονται πολύ σκληρά 

στη δουλειά τους, οι 39 (17,3%) ότι νιώνουν μερικές φορές το χρόνο, οι 22 (9,7%) 

μία φορά το μήνα, οι 44 (19,5%) μερικές φορές το μήνα, οι 20 (8,8%) μία φορά την 

εβδομάδα, οι 40 (17,7%) μερικές φορές την εβδομάδα και οι 31 (13,7%) καθημερινά. 
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 Δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι το να δουλεύουν σε άμεση επαφή με 

ανθρώπους δεν τους προκαλεί ποτέ υπερβολική ένταση ή υπερβολικό στρες με 

συχνότητα 69 (30,4%) ποτέ, 70 (30,8%) μερικές φορές το χρόνο, 15 (6,6%) μία φορά 

το μήνα, 32 (14,1%) μερικές φορές το μήνα, 10 (4,4%) μία φορά την εβδομάδα, 17 

(7,5%) μερικές φορές την εβδομάδα και 14 (6,2%) καθημερινά.  

 Στη δήλωση «αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου» οι 51 

(22,4%) δηλώνουν ποτέ, οι 82 (36,0%) μερικές φορές το χρόνο, οι 25 (11,0%) μία 

φορά το μήνα, οι 31 (13,6%) μερικές φορές το μήνα, οι 10 (4,4%) μία φορά την 

εβδομάδα, οι 17 (7,5%) μερικές φορές την εβδομάδα και οι 12 (5,3%) καθημερινά.  

Οι παραπάνω πίνακες συχνοτήτων καταδεικνύουν ένα χαμηλό προς μέτριο 

επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης, εφόσον οι διάφορες εξεταζόμενες 

συναισθηματικές καταστάσεις εμφανίζονται με ποσοστά από 29,1% ως 72,2% με 

συχνότητα το πολύ μία φορά το μήνα. Η ίδια εικόνα διαπιστώνεται και από την 

ανάλυση της ποσοτικής μεταβλητής της συναισθηματικής εξάντλησης, η οποία 

παρουσιάζεται στα πλαίσια του Πίνακα 6 που ακολουθεί. Η συγκεκριμένη 

μεταβλητή, η οποία έχει εύρος τιμών από 0 έως 6, κυμαίνεται στο δείγμα από 0 έως 

5,89 με έναν αριθμητικό μέσο όρο ίσο με 2,2216 (±1,4570). Η τιμή αυτή είναι κάτω 

από τη κεντρική τιμή, που ανέρχεται σε 3, γεγονός που επιτρέπει να εξαχθεί το 

συμπέρασμα της ασθενούς προς μέτριας συναισθηματικής εξάντλησης των 

υπαλλήλων στα πλαίσια του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Πίνακας 6: Στατιστικά Περιγραφικά Μέτρα για την Συναισθηματική Εξάντληση 

N 228,0000   

Ελάχιστη τιμή 0,0000 

 Μέγιστη Τιμή 5,8889 

 Μ.Ο. ± Τ.Α. 2,2216 1,4570 

 

5.2.3 Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και περιγράφεται η στάση του 

δείγματος σχετικά με τη διάσταση της πρόθεσης αλλαγής εργασίας. Συγκεκριμένα, ο 

Πίνακας 7 που ακολουθεί παρουσιάζει τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στις 

ερωτήσεις της Ομάδας Δ του ερωτηματολογίου με αντικείμενο την πρόθεση αλλαγής 

εργασίας. Αντίστοιχα, ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τα στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης 

και διασποράς για την ποσοτική μεταβλητή της πρόθεσης αλλαγής εργασίας.  
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Πίνακας 7: Η Στάση του Δείγματος σχετικά με την Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας 

  Ν % 

Σχεδιάζω να φύγω από την τρέχουσα δουλειά μου πολύ σύντομα. 
Διαφωνώ Απόλυτα 104 45,6% 

Διαφωνώ 49 21,5% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 54 23,7% 

Συμφωνώ 16 7,0% 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 2,2% 

Αναμένω ότι θα αλλάξω δουλειά μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. 
Διαφωνώ Απόλυτα 104 45,6% 

Διαφωνώ 57 25,0% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 45 19,7% 

Συμφωνώ 17 7,5% 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 2,2% 

Θα κοιτάξω να αλλάξω δουλειά πολύ σύντομα. 
Διαφωνώ Απόλυτα 107 46,9% 

Διαφωνώ 52 22,8% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 39 17,1% 

Συμφωνώ 26 11,4% 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 1,8% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, από το σύνολο των συμμετεχόντων:  

 Οι 104 (45,6%) αποκρίνονται ότι διαφωνούν απόλυτα με την πιθανότητα να 

σχεδιάζουν να φύγουν από την τρέχουσα δουλειά τους πολύ σύντομα, οι 49 (21,5%) 

διαφωνούν, οι 54 (23,7%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι 16 (7,0%) 

συμφωνούν και 5 (2,2%) συμφωνούν απόλυτα. 

 Ως προς την πρόταση ότι αναμένουν ότι θα αλλάξουν δουλειά μέσα στους 

επόμενους μήνες με συχνότητα 104 (45,6%) διαφωνούν απόλυτα, 57 (25,0%) 

διαφωνούν, 45 (19,7%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, 17 (7,5%) συμφωνούν και 

5 (2,2%) συμφωνούν απόλυτα.  

 Στη δήλωση «θα κοιτάξω να αλλάξω δουλειά πολύ σύντομα» οι 107 (46,9%) 

δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα, οι 52 (22,8%) διαφωνούν, οι 39 (17,1%) ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι 26 (11,4%) συμφωνούν και οι 4 (1,8%) συμφωνούν 

απόλυτα.  

Οι παραπάνω πίνακες συχνοτήτων καταδεικνύουν ένα χαμηλό επίπεδο της 

πρόθεσης αλλαγής εργασίας, εφόσον οι συμμετέχοντες εμφανίζονται με ποσοστό το 

πολύ 13,2% να συμφωνούν με δηλώσεις που εκφράζουν την πρόθεσή τους να 

αλλάξουν την εργασία τους. Η ίδια εικόνα διαπιστώνεται και από την ανάλυση της 
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ποσοτικής μεταβλητής της πρόθεσης αλλαγής εργασίας, η οποία παρουσιάζεται στα 

πλαίσια του Πίνακα 8 που ακολουθεί. Η συγκεκριμένη μεταβλητή, η οποία έχει εύρος 

τιμών από 1 έως 5, καταλαμβάνει το συνολικό εύρος στο δείγμα με έναν αριθμητικό 

μέσο όρο ίσο με 1,9751 (±1,0400). Η τιμή αυτήν βρίσκεται σχεδόν στη μέση μεταξύ 

της ελάχιστης τιμής και της κεντρικής τιμής, που ανέρχεται σε 3, γεγονός που 

επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα της χαμηλής πρόθεσης αλλαγής εργασίας στα 

πλαίσια του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Πίνακας 8: Στατιστικά Περιγραφικά Μέτρα για την Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας 

N 228,0000   

Ελάχιστη τιμή 1,0000 

 Μέγιστη Τιμή 5,0000 

 Μ.Ο. ± Τ.Α. 1,9751 1,0400 

 

 

5.2.4 Εργασιακή Ένταση 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και περιγράφεται η στάση του 

δείγματος σχετικά με τη διάσταση της εργασιακής έντασης. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 

9 που ακολουθεί παρουσιάζει τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις της 

Ομάδας Ε του ερωτηματολογίου με αντικείμενο την εργασιακή ένταση. Αντίστοιχα, ο 

Πίνακας 10 παρουσιάζει τα στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς για την 

ποσοτική μεταβλητή της εργασιακής έντασης.  

Πίνακας 9: Η Στάση του Δείγματος σχετικά με την Εργασιακή Ένταση 

  Ν % 

Η δουλειά μου επηρεάζει ευθέως την υγεία μου. 

Διαφωνώ Απόλυτα 33 14,5% 

Διαφωνώ 47 20,6% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 69 30,3% 

Συμφωνώ 63 27,6% 

Συμφωνώ Απόλυτα 16 7,0% 

Δουλεύω κάτω από πολύ μεγάλη ένταση. 

Διαφωνώ Απόλυτα 25 11,1% 

Διαφωνώ 49 21,8% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 69 30,7% 

Συμφωνώ 65 28,9% 

Συμφωνώ Απόλυτα 17 7,6% 

Αισθάνομαι νευρικότητα ως αποτέλεσμα της δουλειάς μου. 

Διαφωνώ Απόλυτα 36 15,9% 

Διαφωνώ 52 22,9% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 75 33,0% 

Συμφωνώ 56 24,7% 
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  Ν % 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 3,5% 

Αν είχα άλλη εργασία, η υγεία μου πιθανώς να βελτιωνόταν. 

Διαφωνώ Απόλυτα 41 18,3% 

Διαφωνώ 55 24,6% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 72 32,1% 

Συμφωνώ 39 17,4% 

Συμφωνώ Απόλυτα 17 7,6% 

Προβλήματα που σχετίζονται με τη δουλειά με κρατούν άυπνο/-η. 

Διαφωνώ Απόλυτα 59 25,9% 

Διαφωνώ 57 25,0% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 60 26,3% 

Συμφωνώ 44 19,3% 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 3,5% 

Αισθάνομαι νευρικός/-ή πριν τη συμμετοχή μου σε συναντήσεις/ συσκέψεις της 

Υπηρεσίας μου. 

Διαφωνώ Απόλυτα 48 21,1% 

Διαφωνώ 61 26,8% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 71 31,1% 

Συμφωνώ 36 15,8% 

Συμφωνώ Απόλυτα 12 5,3% 

Συχνά "παίρνω τη δουλειά μαζί μου στο σπίτι", υπό την έννοια ότι σκέφτομαι τη 

δουλειά όταν κάνω άλλα πράγματα. 

Διαφωνώ Απόλυτα 53 23,3% 

Διαφωνώ 43 18,9% 

Ούτε Διαφωνώ, Ούτε Συμφωνώ 51 22,5% 

Συμφωνώ 68 30,0% 

Συμφωνώ Απόλυτα 12 5,3% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, από το σύνολο των συμμετεχόντων:  

 Οι 33 (14,5%) αποκρίνονται ότι διαφωνούν απόλυτα με την πιθανότητα η 

δουλειά τους να επηρεάζει ευθέως την υγεία τους, οι 47 (20,6%) διαφωνούν, οι 69 

(30,3%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι 63 (27,6%) συμφωνούν και 16 (7,0%) 

συμφωνούν απόλυτα. 

 Ως προς την πρόταση ότι δουλεύουν κάτω από πολύ μεγάλη ένταση με 

συχνότητα 25 (11,1%) διαφωνούν απόλυτα, 49 (21,8%) διαφωνούν, 69 (30,7%) ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν, 65 (28,9%) συμφωνούν και 17 (7,6%) συμφωνούν 

απόλυτα.  

 Στη δήλωση «αισθάνομαι νευρικότητα ως αποτέλεσμα της δουλειάς μου» οι 

36 (15,9%) δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα, οι 52 (22,9%) διαφωνούν, οι 75 

(33,0%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι 56 (24,7%) συμφωνούν και οι 8 (3,5%) 

συμφωνούν απόλυτα.  
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 Οι 41 (18,3%) αποκρίνονται ότι διαφωνούν απόλυτα με την πιθανότητα να 

βελτιωνόταν η υγεία τους αν είχαν άλλη εργασία, οι 55 (24,6%) διαφωνούν, οι 72 

(32,1%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι 39 (17,4%) συμφωνούν και 17 (7,6%) 

συμφωνούν απόλυτα. 

 Ως προς την πρόταση ότι προβλήματα που σχετίζονται με τη δουλειά τους, 

τους κρατούν άυπνους με συχνότητα 59 (25,9%) διαφωνούν απόλυτα, 57 (25,0%) 

διαφωνούν, 60 (26,3%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, 44 (19,3%) συμφωνούν 

και 8 (3,5%) συμφωνούν απόλυτα.  

 Στη δήλωση «αισθάνομαι νευρικός/-ή πριν τη συμμετοχή μου σε συναντήσεις 

/ συσκέψεις της Υπηρεσίας μου» οι 48 (21,1%) δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα, οι 

61 (26,8%) διαφωνούν, οι 71 (31,1%) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι 36 

(15,8%) συμφωνούν και οι 12 (5,3%) συμφωνούν απόλυτα.  

 Ως προς την πρόταση ότι συχνά παίρνουν τη δουλειά μαζί τους στο σπίτι, υπό 

την έννοια ότι σκέφτονται τη δουλειά τους όταν κάνουν άλλα πράγματα, με 

συχνότητα 53 (23,3%) διαφωνούν απόλυτα, 43 (18,9%) διαφωνούν, 51 (22,5%) ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν, 68 (30,0%) συμφωνούν και 12 (5,3%) συμφωνούν 

απόλυτα.  

Οι παραπάνω πίνακες συχνοτήτων καταδεικνύουν ένα χαμηλό προς μέτριο 

επίπεδο ύπαρξης εργασιακής έντασης, εφόσον στις διάφορες εξεταζόμενες σχετικές 

καταστάσεις οι εργαζόμενοι συμφωνούν με ποσοστά που κυμαίνονται από 32,89% ως 

50,88%. Η ίδια εικόνα διαπιστώνεται και από την ανάλυση της ποσοτικής 

μεταβλητής της εργασιακής έντασης, η οποία παρουσιάζεται στα πλαίσια του Πίνακα 

10 που ακολουθεί. Η συγκεκριμένη μεταβλητή, η οποία έχει εύρος τιμών από 1 έως 5, 

κυμαίνεται στο δείγμα από 1 έως 4,86 με έναν αριθμητικό μέσο όρο ίσο με 2,7450 

(±0,9000). Η τιμή αυτήν είναι πολύ κοντά στην κεντρική τιμή του εύρους, η οποία 

ανέρχεται σε 3, γεγονός που επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα της ύπαρξης ενός 

σχεδόν μετρίου επιπέδου εργασιακής έντασης στα πλαίσια του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Πίνακας 10: Στατιστικά Περιγραφικά Μέτρα για την Εργασιακή Ένταση 

N 228,0000   

Ελάχιστη τιμή 1,0000 

 Μέγιστη Τιμή 4,8571 

 Μ.Ο. ± Τ.Α. 2,7450 0,9000 
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5.2.5 Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και περιγράφεται η στάση του 

δείγματος σχετικά με τη διάσταση της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς. 

Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 11 που ακολουθεί παρουσιάζει τις αποκρίσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις της Ομάδας ΣΤ του ερωτηματολογίου. Αντιστοίχως, ο 

Πίνακας 12 παρουσιάζει τα στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς για την 

ποσοτική μεταβλητή της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς.  

Πίνακας 11: Η Στάση του Δείγματος σχετικά με τη Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

  Ν % 

Αφιέρωσα χρόνο για να συμβουλεύσω και να καθοδηγήσω ένα συνάδελφο. 
Ποτέ 9 4,0% 

Μία ή Δύο Φορές 57 25,1% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 59 26,0% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 54 23,8% 

Καθημερινά 48 21,1% 

Βοήθησα ένα συνάδελφο να αποκτήσει νέες ικανότητες ή μοιράστηκα μαζί του 

εργασιακή γνώση. 
Ποτέ 8 3,5% 

Μία ή Δύο Φορές 60 26,5% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 61 27,0% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 50 22,1% 

Καθημερινά 47 20,8% 

Βοήθησα νέους συναδέλφους να εγκλιματιστούν στο εργασιακό περιβάλλον. 
Ποτέ 11 4,8% 

Μία ή Δύο Φορές 86 37,7% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 53 23,2% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 41 18,0% 

Καθημερινά 37 16,2% 

Άκουσα προσεκτικά, όταν κάποιος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στη δουλειά του. 
Ποτέ 7 3,1% 

Μία ή Δύο Φορές 33 14,5% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 58 25,4% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 70 30,7% 

Καθημερινά 60 26,3% 

Πρότεινα τρόπους για να βελτιωθεί ο τρόπος υλοποίησης της δουλειάς. 
Ποτέ 10 4,4% 

Μία ή Δύο Φορές 73 32,4% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 62 27,6% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 37 16,4% 

Καθημερινά 43 19,1% 

Βοήθησα ένα συνάδελφο που είχε υπερβολικό φόρτο εργασίας. 
Ποτέ 6 2,6% 

Μία ή Δύο Φορές 52 22,8% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 64 28,1% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 64 28,1% 

Καθημερινά 42 18,4% 

Προθυμοποιήθηκα να αναλάβω επιπλέον καθήκοντα. 
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  Ν % 
Ποτέ 19 8,3% 

Μία ή Δύο Φορές 83 36,4% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 58 25,4% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 43 18,9% 

Καθημερινά 25 11,0% 

Εργάστηκα Σαββατοκύριακα, στα ρεπό ή στις αργίες μου προκειμένου να 

ολοκληρώσω την εργασία μου. 
Ποτέ 80 35,2% 

Μία ή Δύο Φορές 97 42,7% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 27 11,9% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 16 7,0% 

Καθημερινά 7 3,1% 

Προθυμοποιήθηκα να συμμετάσχω σε συναντήσεις εκτός του ωραρίου μου. 
Ποτέ 69 30,3% 

Μία ή Δύο Φορές 103 45,2% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 32 14,0% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 14 6,1% 

Καθημερινά 10 4,4% 

Δεν έκανα διάλλειμα προκειμένου να ολοκληρώσω την εργασία μου. 
Ποτέ 22 9,6% 

Μία ή Δύο Φορές 52 22,8% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Μήνα 53 23,2% 

Μία ή Δύο Φορές ανά Εβδομάδα 52 22,8% 

Καθημερινά 49 21,5% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 11, από το σύνολο των συμμετεχόντων:  

 Οι 9 (4,0%) αποκρίνονται ότι δεν έχουν αφιερώσει ποτέ χρόνο για να 

συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν έναν συνάδελφο, οι 57 (25,1%) μία ή δύο 

φορές, οι 59 (26,0%) μία ή δύο φορές το μήνα, οι 54 (23,8%) μία ή δύο φορές την 

εβδομάδα και 48 (21,1%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι βοήθησαν ένα συνάδελφο να αποκτήσει νέες ικανότητες ή 

μοιράστηκαν μαζί του εργασιακή γνώση με συχνότητα 8 (3,5%) ποτέ, 60 (26,5%) μία 

ή δύο φορές, 61 (27,0%) μία ή δύο φορές το μήνα, 50 (22,1%) μία ή δύο φορές ανά 

εβδομάδα και 47 (20,8%) καθημερινά.  

 Στη δήλωση «βοήθησα νέους συναδέλφους να εγκλιματιστούν στο εργασιακό 

περιβάλλον» οι 11 (4,8%) δηλώνουν ποτέ, οι 86 (37,7%) μία ή δύο φορές, οι 53 

(23,2%) μία ή δύο φορές ανά μήνα, οι 41 (18,0%) μία ή δύο φορές την εβδομάδα και 

οι 37 (16,2%) καθημερινά. 
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 Οι 7 (3,1%) αποκρίνονται ότι δεν ακούν ποτέ προσεκτικά, όταν κάποιος 

αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη δουλειά του, οι 33 (14,5%) μία ή δύο φορές, οι 58 

(25,4%) μία ή δύο φορές το μήνα, οι 70 (30,7%) μία ή δύο φορές την εβδομάδα και 

60 (26,3%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι πρότειναν τρόπους για να βελτιωθεί ο τρόπος υλοποίησης της 

δουλειάς τους με συχνότητα 10 (4,4%) ποτέ, 73 (32,4%) μία ή δύο φορές, 62 (27,6%) 

μία ή δύο φορές το μήνα, 37 (16,4%) μία ή δύο φορές ανά εβδομάδα και 43 (19,1%) 

καθημερινά.  

 Στη δήλωση «βοήθησα ένα συνάδελφο που είχε υπερβολικό φόρτο εργασίας» 

οι 6 (2,6%) δηλώνουν ποτέ, οι 52 (22,8%) μία ή δύο φορές, οι 64 (28,1%) μία ή δύο 

φορές ανά μήνα, οι 64 (28,1%) μία ή δύο φορές την εβδομάδα και οι 42 (18,4%) 

καθημερινά. 

 Οι 19 (8,3%) αποκρίνονται ότι δεν προθυμοποιήθηκαν ποτέ να αναλάβουν 

επιπλέον καθήκοντα, οι 83 (36,4%) μία ή δύο φορές, οι 58 (25,4%) μία ή δύο φορές 

το μήνα, οι 43 (18,9%) μία ή δύο φορές την εβδομάδα και 25 (11,0%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι εργάστηκαν Σαββατοκύριακα, στα ρεπό ή στις αργίες 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους με συχνότητα 80 (35,2%) ποτέ, 97 

(42,7%) μία ή δύο φορές, 27 (11,9%) μία ή δύο φορές το μήνα, 16 (7,0%) μία ή δύο 

φορές ανά εβδομάδα και 7 (3,1%) καθημερινά.  

 Στη δήλωση «προθυμοποιήθηκα να συμμετάσχω σε συναντήσεις εκτός του 

ωραρίου μου» οι 69 (30,3%) δηλώνουν ποτέ, οι 103 (45,2%) μία ή δύο φορές, οι 32 

(14,0%) μία ή δύο φορές ανά μήνα, οι 14 (6,1%) μία ή δύο φορές την εβδομάδα και 

οι 10 (4,4%) καθημερινά. 

 Οι 22 (9,6%) αποκρίνονται ότι δεν έχασαν ποτέ το διάλλειμα τους 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους, οι 52 (22,8%) μία ή δύο φορές, οι 

53 (23,2%) μία ή δύο φορές το μήνα, οι 52 (22,8%) μία ή δύο φορές την εβδομάδα 

και 49 (21,5%) καθημερινά. 

Οι παραπάνω πίνακες συχνοτήτων καταδεικνύουν ένα μέτριο επίπεδο 

ύπαρξης φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς, εφόσον οι διάφορες εξεταζόμενες 

περιπτώσεις εμφανίζονται με ποσοστό που κυμαίνεται από 10,13% ως 57,02% για 
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συχνότητα καθημερινή ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η ίδια εικόνα 

διαπιστώνεται και από την ανάλυση της ποσοτικής μεταβλητής της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς, η οποία παρουσιάζεται στα πλαίσια του Πίνακα 12 που 

ακολουθεί. Η συγκεκριμένη μεταβλητή, η οποία έχει εύρος τιμών από 1 έως 5, 

καταλαμβάνει στο το σύνολο αυτού του εύρους με έναν αριθμητικό μέσο όρο ίσο με 

2,9980 (±0,7908). Η τιμή αυτήν είναι σχεδόν ίση με την κεντρική τιμή, η οποία 

ισούται με 3, γεγονός που επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στα πλαίσια του 

Δήμου Θεσσαλονίκης το επίπεδο της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς ανέρχεται 

σε μέτρια επίπεδα.  

Πίνακας 12: Στατιστικά Περιγραφικά Μέτρα για τη Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

N 228,0000   

Ελάχιστη τιμή 1,0000 

 Μέγιστη Τιμή 5,0000 

 Μ.Ο. ± Τ.Α. 2,9980 0,7908 

 

5.2.6 Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και περιγράφεται η στάση του 

δείγματος σχετικά με τη διάσταση της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης. 

Συγκεκριμένα, οι Πίνακας 13 και 14 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις αποκρίσεις 

των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις της Ομάδας Ζi του ερωτηματολογίου. 

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 15 παρουσιάζει τα στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης και 

διασποράς για την ποσοτική μεταβλητή της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης.  

Πίνακας 13: Η Στάση του Δείγματος σχετικά με την Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

  Ν % 

Απόκρυψη πληροφοριών που επηρεάζουν την απόδοσή σας. 

Ποτέ 124 54,6% 

Μερικές Φορές 78 34,4% 

Μηνιαίως 13 5,7% 

Εβδομαδιαίως 8 3,5% 

Καθημερινά 4 1,8% 

Ανάθεση υποτιμητικών καθηκόντων κατώτερων του επιπέδου των ικανοτήτων σας. 

Ποτέ 130 57,8% 

Μερικές Φορές 74 32,9% 

Μηνιαίως 11 4,9% 

Εβδομαδιαίως 6 2,7% 

Καθημερινά 4 1,8% 

Αγνόηση των απόψεών σας. 

Ποτέ 105 46,1% 

Μερικές Φορές 97 42,5% 
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  Ν % 

Μηνιαίως 7 3,1% 

Εβδομαδιαίως 15 6,6% 

Καθημερινά 4 1,8% 

Ανάθεση καθηκόντων με παράλογες προθεσμίες υλοποίησης. 

Ποτέ 92 40,7% 

Μερικές Φορές 96 42,5% 

Μηνιαίως 15 6,6% 

Εβδομαδιαίως 14 6,2% 

Καθημερινά 9 4,0% 

Υπέρμετρη παρακολούθηση του έργου σας. 

Ποτέ 120 53,8% 

Μερικές Φορές 71 31,8% 

Μηνιαίως 12 5,4% 

Εβδομαδιαίως 12 5,4% 

Καθημερινά 8 3,6% 

Πίεση για να μην διεκδικήσετε κάτι που δικαιούστε (π.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια 

διακοπών, έξοδα μετακίνησης κλπ.) 

Ποτέ 149 65,9% 

Μερικές Φορές 63 27,9% 

Μηνιαίως 7 3,1% 

Εβδομαδιαίως 6 2,7% 

Καθημερινά 1 ,4% 

Έκθεση σε ένα μη διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας. 

Ποτέ 107 47,1% 

Μερικές Φορές 88 38,8% 

Μηνιαίως 15 6,6% 

Εβδομαδιαίως 12 5,3% 

Καθημερινά 5 2,2% 

Ταπείνωση ή γελοιοποίηση για θέματα σχετικά με την εργασία σας. 

Ποτέ 188 82,5% 

Μερικές Φορές 27 11,8% 

Μηνιαίως 7 3,1% 

Εβδομαδιαίως 6 2,6% 

Καθημερινά 0 0,0% 

Αφαίρεση βασικών τομέων των αρμοδιοτήτων σας και αντικατάστασή τους από πιο 

ασήμαντα ή δυσάρεστα καθήκοντα. 

Ποτέ 168 73,7% 

Μερικές Φορές 48 21,1% 

Μηνιαίως 6 2,6% 

Εβδομαδιαίως 6 2,6% 

Καθημερινά 0 0,0% 

Διάδοση κουτσομπολιών και φημών για το πρόσωπό σας. 

Ποτέ 130 57,0% 

Μερικές Φορές 71 31,1% 

Μηνιαίως 10 4,4% 

Εβδομαδιαίως 13 5,7% 

Καθημερινά 4 1,8% 

Απομόνωση ή αποκλεισμό. 

Ποτέ 179 78,9% 

Μερικές Φορές 36 15,9% 

Μηνιαίως 5 2,2% 

Εβδομαδιαίως 4 1,8% 

Καθημερινά 3 1,3% 
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  Ν % 

Προσβλητικές ή ειρωνικές παρατηρήσεις σχετικά με την προσωπικότητα, τις 

στάσεις ή την προσωπική σας ζωή. 

Ποτέ 175 76,8% 

Μερικές Φορές 41 18,0% 

Μηνιαίως 4 1,8% 

Εβδομαδιαίως 8 3,5% 

Καθημερινά 0 0,0% 

Υπαινιγμούς ή "σημάδια" από άλλους, ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε από την 

εργασία σας. 

Ποτέ 196 86,0% 

Μερικές Φορές 23 10,1% 

Μηνιαίως 5 2,2% 

Εβδομαδιαίως 4 1,8% 

Καθημερινά 0 0,0% 

Συνεχείς υπενθυμίσεις για τα σφάλματα ή τα λάθη σας. 

Ποτέ 166 72,8% 

Μερικές Φορές 48 21,1% 

Μηνιαίως 6 2,6% 

Εβδομαδιαίως 6 2,6% 

Καθημερινά 2 ,9% 

Να σας αγνοούν ή να αντιμετωπίζετε μία εχθρική αντίδραση όταν πλησιάζετε τους 

συναδέλφους σας. 

Ποτέ 168 74,0% 

Μερικές Φορές 47 20,7% 

Μηνιαίως 2 ,9% 

Εβδομαδιαίως 7 3,1% 

Καθημερινά 3 1,3% 

Επίμονη κριτική για τα σφάλματα ή τα λάθη σας. 

Ποτέ 172 75,4% 

Μερικές Φορές 46 20,2% 

Μηνιαίως 3 1,3% 

Εβδομαδιαίως 6 2,6% 

Καθημερινά 1 ,4% 

Πειράγματα και μορφασμούς από ανθρώπους με τους οποίους "δεν τα πηγαίνετε 

καλά". 

Ποτέ 126 55,3% 

Μερικές Φορές 87 38,2% 

Μηνιαίως 5 2,2% 

Εβδομαδιαίως 8 3,5% 

Καθημερινά 2 ,9% 

Κατηγορίες εναντίον σας. 

Ποτέ 147 64,5% 

Μερικές Φορές 69 30,3% 

Μηνιαίως 4 1,8% 

Εβδομαδιαίως 7 3,1% 

Καθημερινά 1 ,4% 

Υπερβολικά πειράγματα και σαρκασμό. 

Ποτέ 170 75,2% 

Μερικές Φορές 45 19,9% 

Μηνιαίως 6 2,7% 

Εβδομαδιαίως 5 2,2% 

Καθημερινά 0 0,0% 

Να σας φωνάζουν ή να είστε ο στόχος αυθόρμητης οργής από τους άλλους. 
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  Ν % 

Ποτέ 169 74,4% 

Μερικές Φορές 47 20,7% 

Μηνιαίως 7 3,1% 

Εβδομαδιαίως 4 1,8% 

Καθημερινά 0 0,0% 

Εκφοβιστικές συμπεριφορές όπως χειρονομίες, η παραβίαση του προσωπικού σας 

χώρου, η παρεμπόδιση του δρόμου σας. 

Ποτέ 201 88,2% 

Μερικές Φορές 22 9,6% 

Μηνιαίως 2 ,9% 

Εβδομαδιαίως 2 ,9% 

Καθημερινά 1 ,4% 

Σωματική κακοποίηση ή απειλές για την άσκηση βίας. 

Ποτέ 214 93,9% 

Μερικές Φορές 8 3,5% 

Μηνιαίως 2 ,9% 

Εβδομαδιαίως 3 1,3% 

Καθημερινά 1 ,4% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 13, από το σύνολο των συμμετεχόντων:  

 Οι 124 (54,6%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ απόκρυψη 

πληροφοριών που επηρεάζουν την απόδοσή τους, οι 78 (34,4%) μερικές φορές, οι 13 

(5,7%) μηνιαίως, οι 8 (3,5%) εβδομαδιαίως και 4 (1,8%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν ανάθεση υποτιμητικών καθηκόντων 

κατώτερων του επιπέδου των ικανοτήτων τους με συχνότητα 130 (57,8%) ποτέ, 74 

(32,9%) μερικές φορές, 11 (4,9%) μηνιαίως, 6 (2,7%) εβδομαδιαίως και 4 (1,8%) 

καθημερινά.  

 Στη συμπεριφορά «αγνόηση των απόψεών σας» οι 105 (46,1%) δηλώνουν 

ποτέ, οι 97 (42,5%) μερικές φορές, οι 7 (3,1%) μηνιαίως, οι 15 (6,6%) εβδομαδιαίως 

και οι 4 (1,8%) καθημερινά. 

 Οι 92 (40,7%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ ανάθεση καθηκόντων 

με παράλογες προθεσμίες υλοποίησης, οι 96 (42,5%) μερικές φορές, οι 15 (6,6%) 

μηνιαίως, οι 14 (6,2%) εβδομαδιαίως και οι 9 (4,0%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν υπέρμετρη παρακολούθηση του έργου τους με 

συχνότητα 120 (53,8%) ποτέ, 71 (31,8%) μερικές φορές, 12 (5,4%) μηνιαίως, 12 

(5,4%) εβδομαδιαίως και 8 (3,6%) καθημερινά.  
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 Στη συμπεριφορά «πίεση για να μην διεκδικήσετε κάτι που δικαιούστε» οι 

149 (65,9%) δηλώνουν ποτέ, οι 63 (27,9%) μερικές φορές, οι 7 (3,1%) μηνιαίως, οι 6 

(2,7%) εβδομαδιαίως και μόνο 1 (0,4%) καθημερινά. 

 Οι 107 (47,1%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ έκθεση σε ένα μη 

διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας, οι 88 (38,8%) μερικές φορές, οι 15 (6,6%) μηνιαίως, οι 

12 (5,3%) εβδομαδιαίως και οι 5 (2,2%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν ταπείνωση ή γελοιοποίηση για θέματα σχετικά 

με την εργασία τους με συχνότητα 188 (82,5%) ποτέ, 27 (11,8%) μερικές φορές, 7 

(3,1%) μηνιαίως, 6 (2,6%) εβδομαδιαίως και 0 (0,0%) καθημερινά.  

 Στη συμπεριφορά «αφαίρεση βασικών τομέων των αρμοδιοτήτων σας και 

αντικατάστασή τους από πιο ασήμαντα ή δυσάρεστα καθήκοντα» οι 168 (73,7%) 

δηλώνουν ποτέ, οι 48 (21,1%) μερικές φορές, οι 6 (2,6%) μηνιαίως, οι 6 (2,6%) 

εβδομαδιαίως και 0 (0,0%) καθημερινά. 

 Οι 130 (57,0%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ διάδοση 

κουτσομπολιών και φημών για το πρόσωπό τους, οι 71 (31,1%) μερικές φορές, οι 10 

(4,4%) μηνιαίως, οι 13 (5,7%) εβδομαδιαίως και οι 4 (1,8%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν απομόνωση ή αποκλεισμό με συχνότητα 179 

(78,9%) ποτέ, 36 (15,9%) μερικές φορές, 5 (2,2%) μηνιαίως, 4 (1,8%) εβδομαδιαίως 

και 3 (1,3%) καθημερινά.  

 Στη συμπεριφορά «προσβλητικές ή ειρωνικές παρατηρήσεις σχετικά με την 

προσωπικότητα, τις στάσεις ή την προσωπική ζωή» οι 175 (76,8%) δηλώνουν ποτέ, 

οι 41 (18,0%) μερικές φορές, οι 4 (1,8%) μηνιαίως, οι 8 (3,5%) εβδομαδιαίως και 0 

(0,0%) καθημερινά. 

 Οι 196 (86,0%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ υπαινιγμούς ή 

«σημάδια» από άλλους ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από την εργασία τους, οι 23 

(10,1%) μερικές φορές, οι 5 (2,2%) μηνιαίως, οι 4 (1,8%) εβδομαδιαίως και κανένας 

(0,0%) καθημερινά. 
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 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν συνεχείς υπενθυμίσεις για τα σφάλματα και τα 

λάθη τους με συχνότητα 166 (72,8%) ποτέ, 48 (21,1%) μερικές φορές, 6 (2,6%) 

μηνιαίως, 6 (2,6%) εβδομαδιαίως και 2 (0,9%) καθημερινά.  

 Στη συμπεριφορά «να σας αγνοούν ή να αντιμετωπίζετε μία εχθρική 

αντίδραση όταν πλησιάζετε τους συναδέλφους σας» οι 168 (74,0%) δηλώνουν ποτέ, 

οι 47 (20,7%) μερικές φορές, οι 2 (0,9%) μηνιαίως, οι 7 (3,1%) εβδομαδιαίως και 3 

(1,3%) καθημερινά. 

 Οι 172 (75,4%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ επίμονη κριτική για 

τα σφάλματα ή τα λάθη τους, οι 46 (20,2%) μερικές φορές, οι 3 (1,3%) μηνιαίως, οι 6 

(2,6%) εβδομαδιαίως και 1 (0,4%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πειράγματα και μορφασμούς από ανθρώπους 

με τους οποίους «δεν τα πηγαίνουν καλά» με συχνότητα 126 (55,3%) ποτέ, 87 

(38,2%) μερικές φορές, 5 (2,2%) μηνιαίως, 8 (3,5%) εβδομαδιαίως και 2 (0,9%) 

καθημερινά.  

 Στη συμπεριφορά «κατηγορίες εναντίον σας» οι 147 (64,5%) δηλώνουν ποτέ, 

οι 69 (30,3%) μερικές φορές, οι 4 (1,8%) μηνιαίως, οι 7 (3,1%) εβδομαδιαίως και 1 

(0,4%) καθημερινά. 

 Οι 170 (75,2%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ υπερβολικά 

πειράγματα και σαρκασμό, οι 45 (19,9%) μερικές φορές, οι 6 (2,7%) μηνιαίως, οι 5 

(2,2%) εβδομαδιαίως και κανένας (0,0%) καθημερινά. 

 Δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν το να τους φωνάζουν ή να είναι ο στόχος 

αυθόρμητης οργής από τους άλλους με συχνότητα 169 (74,4%) ποτέ, 47 (20,7%) 

μερικές φορές, 7 (3,1%) μηνιαίως, 4 (1,8%) εβδομαδιαίως και κανένας (0,0%) 

καθημερινά.  

 Στη συμπεριφορά «εκφοβιστικές συμπεριφορές, όπως χειρονομίες ή 

παραβίαση του προσωπικού χώρου ή παρεμπόδιση του δρόμου σας» οι 201 (88,2%) 

δηλώνουν ποτέ, οι 22 (9,6%) μερικές φορές, οι 2 (0,9%) μηνιαίως, οι 2 (0,9%) 

εβδομαδιαίως και 1 (0,4%) καθημερινά. 
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 Οι 214 (93,9%) αποκρίνονται ότι δεν παρατήρησαν ποτέ σωματική 

κακοποίηση ή απειλές για άσκηση βίας, οι 8 (3,5%) μερικές φορές, οι 2 (0,9%) 

μηνιαίως, οι 3 (1,3%) εβδομαδιαίως και 1 (0,4%) καθημερινά. 

 

Πίνακας 14: Η Συχνότητα των περιστατικών Εργασιακής Ψυχολογικής Παρενόχλησης και οι 

φορείς τους 

  Ν % 

Συχνότητα συστηματικών αρνητικών και επιθετικών συμπεριφορών 

Όχι 172 75,4% 

Ναι, μερικές φορές 43 18,9% 

Ναι, αρκετές φορές το μήνα 5 2,2% 

Ναι, αρκετές φορές την εβδομάδα 8 3,5% 

Ναι, κάθε μέρα 0 0,0% 

Από ποιον δεχτήκατε αυτές τις συμπεριφορές;  

Από Συναδέλφους 45 80,4% 

Από τον άμεσα Προϊστάμενο/Διευθυντή μου 10 17,9% 

Από άλλους Προϊσταμένους/Διευθυντές στον Οργανισμό 9 16,1% 

Από Υφισταμένους 5 8,9% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 14 παραπάνω, από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 

172 (75,4%) δεν παρατηρούν κάποιο περιστατικό Εργασιακής Ψυχολογικής 

Παρενόχλησης, οι 43 (18,9%) παρατηρούν μερικές φορές το μήνα, οι 5 (2,2%) 

αρκετές φορές το μήνα, οι 8 (3,5%) αρκετές φορές την εβδομάδα και κανένας (0,0%) 

καθημερινά. Από τα 56 άτομα που δήλωσαν ότι παρατηρούν τουλάχιστον μερικές 

φορές τέτοια περιστατικά, οι 45 (80,4%) δήλωσαν ότι προέρχονται από συναδέλφους, 

οι 10 (17,9%) από τον άμεσο προϊστάμενο / διευθυντή, οι 9 (16,1%) άλλους 

προϊστάμενους / διευθυντές του οργανισμού και 5 (8,9%) από υφισταμένους.  

Οι παραπάνω πίνακες συχνοτήτων καταδεικνύουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο 

ύπαρξης φαινομένων και περιστατικών εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης, 

εφόσον οι διάφορες εξεταζόμενες περιπτώσεις εμφανίζονται με ποσοστό τουλάχιστον 

83,2% με συχνότητα ποτέ ή σπάνια, ενώ το 75,4% του δείγματος δηλώνει ότι δεν τις 

παρατηρεί ποτέ. Η ίδια εικόνα διαπιστώνεται και από την ανάλυση της ποσοτικής 

μεταβλητής της Εργασιακής Ψυχολογικής Παρενόχλησης, η οποία παρουσιάζεται 

στιν  Πίνακα 15 που ακολουθεί. Η συγκεκριμένη μεταβλητή, η οποία έχει εύρος 

τιμών από 1 έως 5, κυμαίνεται στο δείγμα από 1 έως 4,23 με έναν αριθμητικό μέσο 

όρο ίσο με 1,4479 (±0,5374). Η τιμή αυτήν είναι πολύ κοντά στην ελάχιστη δυνατή 
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τιμή, γεγονός που επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα της απόλυτης σχεδόν 

απουσίας φαινομένων εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης στα πλαίσια του 

Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Πίνακας 15: Στατιστικά Περιγραφικά Μέτρα για την Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

N 228,0000   

Ελάχιστη τιμή 1,0000 

 Μέγιστη Τιμή 4,2273 

 Μ.Ο. ± Τ.Α. 1,4479 0,5374 

 

 

5.3 Αναζήτηση των Παραγόντων που επιδρούν στην Ψυχολογική 

Παρενόχληση 

5.3.1Ανάλυση Συσχετίσεων μεταξύ των Μεταβλητών 

Ο Πίνακας 16 που παρουσιάζεται παρακάτω παρουσιάζει τους συντελεστές 

γραμμικής συσχέτισης Pearsonμεταξύ των μεταβλητών της παρούσας μελέτης.  

Πίνακας 16: Συντελεστές Γραμμικής Συσχέτισης Pearsonμεταξύ των Μεταβλητών 

  

Καταχρηστική 

Ηγεσία 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Πρόθεση 

Αλλαγή 

Εργασίας 

Εργασιακή 

Ένταση 

Φιλότιμη 

Εργασιακή 

Συμπεριφορά 

Εργασιακή 

Παρενόχληση 

Καταχρηστική Ηγεσία 1,000* 0,399* 0,343* 0,401* 0,247* 0,725* 

Συναισθηματική 

Εξάντληση  
1,000* 0,462* 0,673* 0,208* 0,490* 

Πρόθεση Αλλαγή 

Εργασίας   
1,000* 0,433* 0,034* 0,335* 

Εργασιακή Ένταση 
   

1,000* 0,397* 0,534* 

Φιλότιμη Εργασιακή 

Συμπεριφορά     
1,000* 0,317* 

Εργασιακή Παρενόχληση           1,000* 

* p <0,05 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 16, παρουσιάζεται:  

 Μία στατιστικά σημαντική ασθενής θετική σχέση μεταξύ της καταχρηστικής 

ηγεσίας και της συναισθηματικής εξάντλησης (r=0,399, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 

39,9% των περιπτώσεων που αυξάνεται η παρουσία της καταχρηστικής ηγεσίας 

αυξάνεται και η αίσθηση της συναισθηματικής εξάντλησης των εργαζομένων.  
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 Μία στατιστικά σημαντική ασθενής θετική σχέση μεταξύ της καταχρηστικής 

ηγεσίας και της πρόθεσης αλλαγής εργασίας (r=0,343, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 

34,3% των περιπτώσεων που αυξάνεται η παρουσία της καταχρηστικής ηγεσίας 

αυξάνεται και η πρόθεση αλλαγής εργασίας των εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική μέτρια θετική σχέση μεταξύ της καταχρηστικής 

ηγεσίας και της εργασιακής έντασης (r=0,401, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 40,1% 

των περιπτώσεων που αυξάνεται η παρουσία της καταχρηστικής ηγεσίας, αυξάνεται 

και η αίσθηση της εργασιακής έντασης των εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική ασθενής θετική σχέση μεταξύ της καταχρηστικής 

ηγεσίας και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς (r=0,247, p<0,05). 

Συγκεκριμένα, στο 24,7% των περιπτώσεων που αυξάνεται η παρουσία της 

καταχρηστικής ηγεσίας αυξάνεται και η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά των 

εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική σχέση μεταξύ της καταχρηστικής 

ηγεσίας και της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης (r=0,725, p<0,05). 

Συγκεκριμένα, στο 72,5% των περιπτώσεων που αυξάνεται η παρουσία της 

καταχρηστικής ηγεσίας αυξάνεται και η αίσθηση της εργασιακής παρενόχλησης 

 Μία στατιστικά σημαντική  μέτρια θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της πρόθεσης αλλαγής εργασίας (r=0,462, p<0,05). Συγκεκριμένα, 

στο 46,2% των περιπτώσεων που αυξάνεται η αίσθηση της συναισθηματικής 

εξάντλησης αυξάνεται και η πρόθεση αλλαγής εργασίας των εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της εργασιακής έντασης (r=0,673, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 67,3% 

των περιπτώσεων που αυξάνεται η αίσθηση της συναισθηματικής εξάντλησης 

αυξάνεται και η αίσθηση της εργασιακής έντασης των εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική ασθενής θετική σχέση μεταξύ της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς (r=0,208, 

p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 20,8% των περιπτώσεων που αυξάνεται η αίσθηση της 

συναισθηματικής εξάντλησης αυξάνεται και η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά των 

εργαζομένων.  
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 Μία στατιστικά σημαντική μέτρια θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της εργασιακής παρενόχλησης (r=0,490, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 

49,0% των περιπτώσεων που αυξάνεται η αίσθηση της συναισθηματικής εξάντλησης 

αυξάνεται και η εργασιακή παρενόχληση των εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική μέτρια θετική σχέση μεταξύ της πρόθεσης 

αλλαγής εργασίας και της εργασιακής έντασης (r=0,433, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 

43,3% των περιπτώσεων που αυξάνεται η πρόθεση αλλαγής εργασίας αυξάνεται και η 

εργασιακή ένταση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι.  

 Μία στατιστικά σημαντική ασθενής θετική σχέση μεταξύ της πρόθεσης 

αλλαγής εργασίας και της εργασιακής παρενόχλησης (r=0,335, p<0,05). 

Συγκεκριμένα, στο 33,5% των περιπτώσεων που αυξάνεται η πρόθεση αλλαγής 

εργασίας αυξάνεται και η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση που αισθάνονται οι 

εργαζόμενοι.  

 Μία στατιστικά σημαντική ασθενής θετική σχέση μεταξύ της εργασιακής 

έντασης και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς (r=0,397, p<0,05). 

Συγκεκριμένα, στο 39,7% των περιπτώσεων που αυξάνεται η αίσθηση της 

εργασιακής έντασης αυξάνεται και η εργασιακή φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά 

των εργαζομένων.  

 Μία στατιστικά σημαντική μέτρια θετική σχέση μεταξύ της εργασιακής 

έντασης και της εργασιακής παρενόχλησης (r=0,534, p<0,05). Συγκεκριμένα, στο 

53,4% των περιπτώσεων που αυξάνεται η αίσθηση της εργασιακής έντασης 

αυξάνεται και η εργασιακή παρενόχληση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. 

 Μία στατιστικά σημαντική μέτρια θετική σχέση μεταξύ της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς και της εργασιακής παρενόχλησης (r=0,317, p<0,05). 

Συγκεκριμένα, στο 31,7% των περιπτώσεων που αυξάνεται η φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά εκ μέρους των εργαζομένων αυξάνεται και η εργασιακή παρενόχληση 

που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. 

Συνεπώς, στο σύνολο των μεταβλητών παρατηρούνται ανά δύο θετικές 

συσχετίσεις με μοναδική εξαίρεση το ζευγάρι των μεταβλητών πρόθεση αλλαγής 

εργασίας και φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά.  
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5.3.2 Ανάλυση Παλινδρόμησης: Οι επιδράσεις της Καταχρηστικής Ηγεσίας στις 

μεταβλητές της Έρευνας 

Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων 1, 2 και 3, τα 

οποία αφορούν στις επιδράσεις που ασκεί η καταχρηστική ηγεσία στις μεταβλητές 

της παρούσας μελέτης εκτός της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς και της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης.  

Πίνακας 17: Εκτίμηση των Παλινδρομήσεων με Ανεξάρτητη Μεταβλητή την Καταχρηστική 

Ηγεσία και Εξαρτημένες τη Συναισθηματική Εξάντληση, την Πρόθεση Αλλαγής Εργασίας και 

την Εργασιακή Ένταση 

Υπόδειγμα 1 2 3 

Εξαρτημένη Μεταβλητή Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Πρόθεση Αλλαγής 

Εργασίας 

Εργασιακή 

Ένταση 

Σταθερός Συντελεστής       

Συντελεστής 0,6918 1,0382 1,7958 

t - Στατιστική 2,7688 5,6807 11,6453 

p - value 0,0061 0,0000 0,0000 

Καταχρηστική Ηγεσία       

Συντελεστής 1,1481 0,7031 0,7123 

t - Στατιστική 6,5493 5,4838 6,5841 

p - value 0,0000 0,0000 0,0000 

VIF 1,0000 1,0000 1,0000 

Λοιπές Παράμετροι       

R - Τετράγωνο 0,1595 0,1174 0,1609 

Προσπαρμοσμένο R - 

Τετράγωνο 0,1558 0,1135 0,1572 

Durbin - Watson 1,7409 1,7164 1,8683 

ANOVA 

   F - Στατιστική 42,8934 30,0723 43,3503 

p - value 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 1, η καταχρηστική ηγεσία 

βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 15,95% (R2) της μεταβλητότητας της 

συναισθηματικής εξάντλησης, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=42,8934, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

καταχρηστικής ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=6,5493, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 

καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής της 

συναισθηματικής εξάντλησης κατά 1,1481 μονάδες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι 

δεν παρατηρείται αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 1,7409). 

Συνεπώς, όσο αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από 
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τους προϊσταμένους, αυξάνεται και η αίσθηση της συναισθηματικής εξάντλησης 

που αισθάνονται οι εργαζόμενοι.  

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 2, η καταχρηστική ηγεσία 

βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 11,74% (R2) της μεταβλητότητας της πρόθεσης 

αλλαγής εργασίας, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=30,0723, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

καταχρηστικής ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=5,4838, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 

καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής της 

πρόθεσης αλλαγής εργασίας κατά 0,7031 μονάδες, ενώ δεν εντοπίζονται 

αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 1,7164). Συνεπώς, όσο 

αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από τους 

προϊσταμένους, αυξάνεται και η πρόθεση των εργαζομένων να αλλάξουν εργασία.  

Τέλος, το υπόδειγμα 3 εμφανίζεται επίσης ως στατιστικά σημαντικό σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% (F=43,3503, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η 

καταχρηστική ηγεσία ασκεί στατιστικά σημαντικές επιδράσεις και στη μεταβλητή της 

εργασιακής έντασης. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής της είναι στατιστικά σημαντικός 

στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (t=6,5841, p<0,05). Συνεπώς, μία αύξηση της 

καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα αναμένεται να οδηγήσει σε μία αύξηση της 

εργασιακής έντασης κατά 0,7123. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 

εμφανίζονται στοιχεία αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων πρώτου βαθμού (DW = 

1,8683). Επομένως, συμπεραίνεται ότι η αύξηση της έντασης της καταχρηστικής 

ηγεσίας οδηγεί σε αύξηση και της εργασιακής έντασης.  

 

5.3.3 Ανάλυση Παλινδρόμησης: Οι παράγοντες που επιδρούν στη Φιλότιμη 

Εργασιακή Συμπεριφορά 

Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων 4, 5, 6, 7 και 8, 

τα οποία αφορούν στις επιδράσεις που ασκούνται στη μεταβλητή της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς από τις λοιπές μεταβλητές που μελετώνται εκτός από 

εκείνη της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης.  
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Πίνακας 18: Εκτίμηση των Παλινδρομήσεων με Εξαρτημένη Μεταβλητή τη Φιλότιμη 

Εργασιακή Συμπεριφορά 

Υπόδειγμα 4 5 6 7 8.α 8.β 

Εξαρτημένη Μεταβλητή Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά 

Σταθερός Συντελεστής             

Συντελεστής 2,4837 2,7475 2,9469 2,0407 1,9150 1,9707 

t - Στατιστική 17,3301 29,3026 26,1293 13,1716 10,8020 11,6563 

p - value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Καταχρηστική Ηγεσία             

Συντελεστής 0,3860 

   

0,2430 0,2267 

t - Στατιστική 3,8387 

   

2,3070 2,1774 

p - value 0,0002 

   

0,0220 0,0305 

VIF 1,0000       1,2710 1,2440 

Συναισθηματική Εξάντληση             

Συντελεστής 

 

0,1128 

  

-0,0480 

 t - Στατιστική 

 

3,1936 

  

-1,0400 

 p - value 

 

0,0016 

  

0,2990 

 VIF   1,0000     1,9990   

Πρόθεση Αλλαγή Εργασίας             

Συντελεστής 

  

0,0259 

 

-0,1390 -0,1518 

t - Στατιστική 

  

0,5119 

 

-2,6330 -2,9437 

p - value 

  

0,6093 

 

0,0340 0,0036 

VIF     1,0000   1,3530 1,2841 

Εργασιακή Ένταση             

Συντελεστής 

   

0,3487 0,4160 0,3734 

t - Στατιστική 

   

6,5007 5,6670 6,1103 

p - value 

   

0,0000 0,0000 0,0000 

VIF       1,0000 1,9460 1,3507 

Λοιπές Παράμετροι             

R - Τετράγωνο 0,0612 0,0432 0,0012 0,1575 0,2020 0,1978 

Προσπαρμοσμένο R - Τετράγωνο 0,0571 0,0389 -0,0033 0,1538 0,1870 0,1871 

Durbin - Watson 1,6001 1,7081 1,6748 1,6817 1,6210 1,6430 

ANOVA 

      F - Στατιστική 14,7355 10,1988 0,2620 42,2594 14,0860 18,4142 

p - value 0,0000 0,0020 0,6090 0,0000 0,0000 0,0000 
Σημείωση: Το υπόδειγμα 8.β είναι η εκτίμηση της βέλτιστης παλινδρόμησης που προέκυψε χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές την 

καταχρηστική ηγεσία, τη συναισθηματική εξάντληση, την πρόθεση αλλαγής εργασίας και την εργασιακή ένταση με τις μεθόδους της πρόσω 

επιλογής, της βήμα προς βήμα επιλογής και της πίσω απαλοιφής.  

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 4, η καταχρηστική ηγεσία 

βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 6,12% (R2) της μεταβλητότητας της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=14,7355, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

καταχρηστικής ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=3,8387, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 

καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής της 
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φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς κατά 0,3860 μονάδες, ενώ δεν εντοπίζονται 

αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 1,6001). Συνεπώς, όσο 

αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από τους 

προϊσταμένους, αυξάνεται και η πρόθεση των εργαζομένων να συμπεριφέρονται 

φιλότιμα.  

Το υπόδειγμα 5 εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=10,1988, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η 

συναισθηματική εξάντληση ασκεί στατιστικά σημαντικές επιδράσεις στη μεταβλητή 

της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής της είναι 

στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (t=3,1936, p<0,05). 

Συνεπώς, μία αύξηση της μεταβλητής της συναισθηματικής εξάντλησης κατά 1 

μονάδα αναμένεται να οδηγήσει σε μία αύξηση της φιλότιμης εργασιακής 

συμπεριφοράς κατά 0,1128. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εμφανίζονται 

σημάδια αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων πρώτου βαθμού (DW = 1,7081). Με βάση 

τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η αύξηση της έντασης της συναισθηματικής 

εξάντλησης που αισθάνονται οι εργαζόμενοι, οδηγεί σε αύξηση και της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς.  

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 6, η πρόθεση αλλαγής εργασίας 

βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 0,12% (R2) της μεταβλητότητας της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς, ποσοστό που δεν είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=0,2620, p≥0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

καταχρηστικής ηγεσίας δεν είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=0,5119, p≥0,05). Συνεπώς, η μεταβολή της πρόθεσης αλλαγής 

εργασίας δεν επιδρά στην πρόθεση των εργαζομένων να συμπεριφέρονται 

φιλότιμα.  

Το υπόδειγμα 7 εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=42,2594, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η εργασιακή 

ένταση ασκεί στατιστικά σημαντικές επιδράσεις στη μεταβλητή της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής της είναι στατιστικά 

σημαντικός στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (t=6,5007, p<0,05). Συνεπώς, μία 

αύξηση της μεταβλητής της εργασιακής έντασης κατά 1 μονάδα αναμένεται να 

οδηγήσει σε μία αύξηση της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς κατά 0,3487. 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εμφανίζονται σημάδια αυτοσυσχέτισης των 

καταλοίπων πρώτου βαθμού (DW = 1,7081). Επομένως συμπεραίνεται, ότι η 

αύξηση της εργασιακής έντασης  που αισθάνονται οι εργαζόμενοι οδηγεί σε 

αύξηση και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς.  

Τέλος, τα υποδείγματα 8.α και 8.β, υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη το 

σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, το υπόδειγμα 8.α περιέχει ως 

ερμηνευτικές μεταβλητές το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών, δηλαδή τις 

μεταβλητές καταχρηστική ηγεσία, συναισθηματική εξάντληση, πρόθεση αλλαγής 

εργασίας και εργασιακή ένταση, ενώ το υπόδειγμα 8.β είναι η εκτίμηση της βέλτιστης 

παλινδρόμησης που προέκυψε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές με 

τις μεθόδους της πρόσω επιλογής, της βήμα προς βήμα επιλογής και της πίσω 

απαλοιφής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις μέθοδοι προσδιορισμού των μεταβλητών 

που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα συμφωνούν απόλυτα στην 

εκτίμησή του.  

Ξεκινώντας από το υπόδειγμα 8.α, παρατηρείται ότι η καταχρηστική ηγεσία, η 

συναισθηματική εξάντληση, η πρόθεση αλλαγής εργασίας και η εργασιακή ένταση 

είναι σε θέση να εξηγήσουν το 20,20% (R2) της μεταβλητότητας της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=14,0860, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

καταχρηστικής ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=2,3070, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 

καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής της 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς κατά 0,2430 μονάδες. Αντίστοιχα, εάν η 

πρόθεση αλλαγής εργασίας και η εργασιακή ένταση αυξηθούν κατά 1 μονάδα η 

φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά αναμένεται να μειωθεί κατά 0,1390 και να αυξηθεί 

κατά 0,4160 αντιστοίχως, εφόσον οι συγκεκριμένες μεταβλητές είναι επίσης 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-2,6330, p<0,05; t=5,6670, 

p<0,05). Αντιθέτως, δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές επιδράσεις της 

συναισθηματικής εξάντλησης στη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά, εφόσον ο 

συντελεστής της μεταβλητής είναι στατιστικά μη σημαντικός (t=-1,0400, p≥0,05). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εντοπίζονται αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των 

καταλοίπων (DW = 1,6210), ενώ δεν υπάρχουν και ενδείξεις πολυσυγγραμμικότητας 

(VIF< 10 για όλες τις μεταβλητές). Συνεπώς, όσο αυξάνεται η ένταση της 
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καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από τους προϊσταμένους ή/και μειώνεται η 

πρόθεση αλλαγής εργασίας ή/και αυξάνεται η ένταση στο εργασιακό περιβάλλον 

αυξάνεται και η πρόθεση των εργαζομένων να συμπεριφέρονται φιλότιμα.  

Το υπόδειγμα 8.β διαφοροποιείται ως προς το υπόδειγμα 8.α λόγω του ότι 

αφαιρεί τη μεταβλητή της συναισθηματικής εξάντλησης, η οποία στο 8.α δεν 

εμφάνισε στατιστικά σημαντικές επιδράσεις. Καρά αυτό τον τρόπο, το είδος της 

επίδρασης που ασκείται από τις υπόλοιπες ανεξάρτητες στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές διατηρείται, αλλά διαφοροποιείται ελαφρώς η ένταση των επιδράσεων. 

Συγκεκριμένα, εάν αυξηθεί η καταχρηστική ηγεσία (t=2,1774, p<0,05), εάν μειωθεί η 

πρόθεση αλλαγής εργασίας (t=-2,9437, p<0,05)και αν αυξηθεί η εργασιακή ένταση 

(t=6,1103, p<0,05)κατά 1 μονάδα, αναμένεται να αυξηθεί η πρόθεση των 

εργαζομένων για φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά κατά 0,2267, 0,1518 και 0,3734 

αντιστοίχως.  Επιπλέον, βάσει του συντελεστής προσδιορισμού μειώνεται ελαφρώς 

το ποσοστό της μεταβλητότητας της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς που 

ερμηνεύεται από το εκτιμηθέν μοντέλο από 20,20% σε 19,78%. Ωστόσο, εάν ληφθεί 

υπόψη ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού, ο οποίος συνίσταται για 

περιπτώσεις που τα συγκρινόμενα μοντέλα έχουν διαφορετικό αριθμό ερμηνευτικών 

μεταβλητών, το υπόδειγμα 8.β είναι αποδοτικότερο ως προς την ερμηνευτική του 

ικανότητα, εφόσον μπορεί να ερμηνεύσει το 18,71% της μεταβλητότητας της 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς έναντι του 18,70% του υποδείγματος 8.α. Το 

ποσοστό αυτό παραμένει στατιστικά σημαντικό και στο υπόδειγμα 8.β (F=18,4142, 

p<0,05). Τέλος, και στην περίπτωση αυτή δεν εντοπίζονται αυτοσυσχετίσεις πρώτου 

βαθμού των καταλοίπων (DW = 1,6430), ενώ δεν υπάρχουν και ενδείξεις 

πολυσυγγραμμικότητας (VIF< 10 για όλες τις μεταβλητές). Συνεπώς, και με τις 

μεθόδους αυτές επιβεβαιώνεται ότι όσο αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής 

ηγεσίας που ασκείται από τους προϊσταμένους ή/και μειώνεται η πρόθεση 

αλλαγής εργασίας ή/και αυξάνεται η ένταση στο εργασιακό περιβάλλον 

αυξάνεται και η πρόθεση των εργαζομένων να συμπεριφέρονται φιλότιμα. 
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5.3.4 Ανάλυση Παλινδρόμησης: Οι παράγοντες που επιδρούν στην Εργασιακή 

Ψυχολογική Παρενόχληση 

Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων 9, 10, 11, 12, 13 

και 14, τα οποία αφορούν στις επιδράσεις που ασκούνται στη μεταβλητή της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης από τις λοιπές μεταβλητές που μελετώνται 

στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.  

Πίνακας 19: Εκτίμηση των Παλινδρομήσεων με Εξαρτημένη Μεταβλητή την Εργασιακή 

Ψυχολογική Παρενόχληση 

Μοντέλο 9 10 11 12 13 14.α 14.β 14.γ 

Εξαρτημένη Μεταβλητή Εργασιακή Ψυχολογική Παρενόχληση 

Σταθερός Συντελεστής                 

Συντελεστής 0,4233 1,0460 1,1061 0,5727 0,8018 0,6600 0,1127 0,1525 

t - Στατιστική 6,1149 18,4240 15,3060 5,9041 6,0324 0,6270 1,3919 1,8167 

p - value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5310 0,1653 0,0706 

Καταχρηστική Ηγεσία                 

Συντελεστής 0,7689 

    

0,6210 0,6457 0,6295 

t - Στατιστική 15,8334 

    

12,1800 13,1695 12,6556 

p - value 0,0000 

    

0,0000 0,0000 0,0000 

VIF 1,0000         1,3020 1,1918 1,2369 

Συναισθηματική Εξάντληση                 

Συντελεστής 

 

0,1809 

   

0,0410 

 

0,0366 

t - Στατιστική 

 

8,4612 

   

1,8500 

 

1,7095 

p - value 

 

0,0000 

   

0,0660 

 

0,0887 

VIF   1,0000       2,0090    1,8969 

Πρόθεση Αλλαγή Εργασίας                 

Συντελεστής 

  

0,1730 

  

-0,0030 

  t - Στατιστική 

  

5,3425 

  

-0,1080 

  p - value 

  

0,0000 

  

0,9140 

  VIF     1,0000     1,3950     

Εργασιακή Ένταση                 

Συντελεστής 

   

0,3188 

 

0,1190 0,1729 0,1367 

t - Στατιστική 

   

9,4930 

 

3,1640 6,2624 3,9370 

p - value 

   

0,0000 

 

0,0020 0,0000 0,0001 

VIF       1,0000   2,2260 1,1918 1,9002 

Φιλότιμη Εργασιακή Συμπεριφορά                 

Συντελεστής 

    

0,2155 0,0480 

  t - Στατιστική 

    

5,0262 1,4930 

  p - value 

    

0,0000 0,1370 

  VIF         1,0000 1,2530     

Λοιπές Παράμετροι                 

R - Τετράγωνο 0,5259 0,2406 0,1121 0,2851 0,1005 0,6060 0,5963 0,6015 

Προσπαρμοσμένο R - Τετράγωνο 0,5238 0,2372 0,1082 0,2819 0,0966 0,5970 0,5927 0,5961 

Durbin - Watson 2,0499 2,1184 2,0952 2,0343 2,0796 2,1860 2,1264 2,1621 

ANOVA 

        F - Στατιστική 250,6977 71,5927 28,5420 90,1162 25,2632 68,2000 166,1552 112,6907 

p - value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Σημείωση: Το υπόδειγμα 14.β είναι η εκτίμηση της βέλτιστης παλινδρόμησης που προέκυψε χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

την καταχρηστική ηγεσία, τη συναισθηματική εξάντληση, την πρόθεση αλλαγής εργασίας, την εργασιακή ένταση και τη φιλότιμη εργασιακή 
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συμπεριφορά με τις μεθόδους της πρόσω επιλογής, της βήμα προς βήμα επιλογής. Αντίστοιχα, το υπόδειγμα 14.γ εκτιμήθηκε με τη μέθοδο 

της πίσω απαλοιφής.  

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 9, η καταχρηστική ηγεσία 

βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 52,59% (R2) της μεταβλητότητας της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=250,6977, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

καταχρηστικής ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=15,8334, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 

καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης κατά 0,7689 μονάδες, ενώ δεν εντοπίζονται 

αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 2,0499). Συνεπώς, όσο 

αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από τους 

προϊσταμένους, αυξάνεται και η ψυχολογική παρενόχληση που αισθάνονται οι 

εργαζόμενοι.  

Το υπόδειγμα 10 εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=71,5927, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η 

συναισθηματική εξάντληση ασκεί στατιστικά σημαντικές επιδράσεις στη μεταβλητή 

της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής της είναι 

στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (t=8,4612, p<0,05). 

Συνεπώς, μία αύξηση της μεταβλητής της συναισθηματικής εξάντλησης κατά 1 

μονάδα αναμένεται να οδηγήσει σε μία αύξηση της εργασιακής ψυχολογικής 

παρενόχλησης κατά 0,1809. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εμφανίζονται 

στοιχεία αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων πρώτου βαθμού (DW = 2,1184). 

Επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι η αύξηση της έντασης της 

συναισθηματικής εξάντλησης που αισθάνονται οι εργαζόμενοι οδηγεί σε αύξηση 

της αντιλαμβανόμενης ψυχολογικής παρενόχλησης. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 11, η πρόθεση αλλαγής 

εργασίας βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 11,21% (R2) της μεταβλητότητας της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% (F=28,5420, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

πρόθεσης αλλαγής εργασίας είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=5,3425, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 
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πρόθεσης αλλαγής εργασίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης κατά 0,1730 μονάδες, ενώ δεν εντοπίζονται 

αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 2,0952). Συνεπώς, όσο 

αυξάνεται η πρόθεση αλλαγής εργασίας εκ μέρους των εργαζομένων, αυξάνεται 

και η ψυχολογική παρενόχληση που αισθάνονται.  

Το υπόδειγμα 12 εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=90,1162, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η εργασιακή 

ένταση ασκεί στατιστικά σημαντικές επιδράσεις στη μεταβλητή της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής της είναι στατιστικά 

σημαντικός στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (t=9,4930, p<0,05). Συνεπώς, μία 

αύξηση της μεταβλητής της εργασιακής έντασης κατά 1 μονάδα αναμένεται να 

οδηγήσει σε μία αύξηση της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης κατά 0,3188. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εμφανίζονται στοιχεία αυτοσυσχέτισης των 

καταλοίπων πρώτου βαθμού (DW = 2,1184). Επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα, 

ότι η αύξηση της εργασιακής έντασης που αισθάνονται οι εργαζόμενοι οδηγεί σε 

αύξηση της αντιλαμβανόμενης ψυχολογικής παρενόχλησης. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υποδείγματος 13, η φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το 10,05% (R2) της μεταβλητότητας της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης, ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% (F=25,2632, p<0,05). Επιπλέον, ο συντελεστής της 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς είναι στατιστικά σημαντικός στο ίδιο επίπεδο 

σημαντικότητας (t=5,0262, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία αύξηση της 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της 

μεταβλητής της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης κατά 0,2155 μονάδες, ενώ 

δεν εντοπίζονται αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 2,0796). 

Συνεπώς, όσο αυξάνεται η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά εκ μέρους των 

εργαζομένων, αυξάνεται και η ψυχολογική παρενόχληση που αισθάνονται.  

Τέλος, τα υποδείγματα 14.α, 14.β και 14.γ υπολογίστηκαν λαμβάνοντας 

υπόψη το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, το υπόδειγμα 14.α 

περιέχει ως ερμηνευτικές μεταβλητές το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών, 

δηλαδή τις μεταβλητές καταχρηστική ηγεσία, συναισθηματική εξάντληση, πρόθεση 

αλλαγής εργασίας, εργασιακή ένταση και φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά. Το 
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υπόδειγμα 14.β είναι η εκτίμηση της βέλτιστης παλινδρόμησης που προέκυψε 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές με τις μεθόδους της πρόσω 

επιλογής και της βήμα προς βήμα επιλογής, ενώ το υπόδειγμα 14.γ με τη μέθοδο της 

πίσω απαλοιφής.  

Ξεκινώντας από το υπόδειγμα 14.α, παρατηρείται ότι η καταχρηστική ηγεσία, 

η συναισθηματική εξάντληση, η πρόθεση αλλαγής εργασίας, η εργασιακή ένταση και 

η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά βρίσκονται σε θέση να εξηγήσουν το 60,60% 

(R2) της μεταβλητότητας της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης, ποσοστό που 

είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (F=68,2000, p<0,05). 

Επιπλέον, ο συντελεστής της καταχρηστικής ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντικός 

στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (t=12,1800, p<0,05), γεγονός που σημαίνει ότι μία 

αύξηση της καταχρηστικής ηγεσίας κατά 1 μονάδα, αυξάνει την τιμή της μεταβλητής 

της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης κατά 0,6210 μονάδες. Αντίστοιχα, εάν η 

εργασιακή ένταση αυξηθεί κατά 1 μονάδα η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,1190, εφόσον η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι επίσης 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=3,1640, p<0,05). Αντίθετα, 

δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές επιδράσεις της συναισθηματικής 

εξάντλησης(t=1,850, p≥0,05), της πρόθεσης αλλαγής εργασίας (t=-0,1080, p≥0,05) 

και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς (t=1,4930, p≥0,05) στην εργασιακή 

ψυχολογική παρενόχληση, εφόσον οι συντελεστές των μεταβλητών είναι στατιστικά 

μη σημαντικοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εντοπίζονται αυτοσυσχετίσεις πρώτου 

βαθμού των καταλοίπων (DW = 2,1860), ενώ δεν υπάρχουν και ενδείξεις 

πολυσυγγραμμικότητας (VIF< 10 για όλες τις μεταβλητές). Συνεπώς, όσο αυξάνεται 

η ένταση της καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από τους προϊσταμένους 

ή/και αυξάνεται η ένταση στο εργασιακό περιβάλλον αυξάνεται και η 

ψυχολογική παρενόχληση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι.  

Το υπόδειγμα 14.β διαφοροποιείται ως προς το υπόδειγμα 14.α με το γεγονός 

ότι αφαιρεί τις μεταβλητές της συναισθηματικής εξάντλησης, της πρόθεσης αλλαγής 

εργασίας και της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς, οι οποίες στο 14.α δεν 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις. Με τον τρόπο αυτό, το είδος της 

επίδρασης που ασκείται από τις υπόλοιπες ανεξάρτητες στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές διατηρείται, αλλά διαφοροποιείται ελαφρώς η ένταση των επιδράσεων. 

Συγκεκριμένα, εάν αυξηθεί η καταχρηστική ηγεσία (t=13,1695, p<0,05) και αν 
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αυξηθεί η εργασιακή ένταση (t=6,2624, p<0,05) κατά 1 μονάδα, αναμένεται να 

αυξηθεί η αίσθηση της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης κατά 0,6457 και 

0,1729 αντιστοίχως.  Επιπλέον, βάσει του συντελεστή προσδιορισμού μειώνεται 

ελαφρώς το ποσοστό της μεταβλητότητας της εργασιακής ψυχολογικής 

παρενόχλησης που ερμηνεύεται από το εκτιμηθέν μοντέλο από 60,60% σε 59,63%. 

Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και εάν ληφθεί υπόψη ο προσαρμοσμένος συντελεστής 

προσδιορισμού, ο οποίος συνίσταται για περιπτώσεις που τα συγκρινόμενα μοντέλα 

έχουν διαφορετικό αριθμό ερμηνευτικών μεταβλητών, εφόσον μπορεί να ερμηνεύσει 

το 59,27% της μεταβλητότητας της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης έναντι 

του 59,70% του υποδείγματος 14.α. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παραμένει στατιστικά 

σημαντικό και στο υπόδειγμα 14.β (F=166,1552, p<0,05). Τέλος, και σε αυτήν την 

περίπτωση δεν εντοπίζονται αυτοσυσχετίσεις πρώτου βαθμού των καταλοίπων (DW = 

2,1264), ενώ δεν υπάρχουν και ενδείξεις πολυσυγγραμμικότητας (VIF< 10 για όλες 

τις μεταβλητές). Συνεπώς, και με τις μεθόδους της πρόσω επιλογής και της βήμα 

προς βήμα, επιβεβαιώνεται ότι όσο αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής 

ηγεσίας που ασκείται από τους προϊσταμένους ή/και αυξάνεται η ένταση στο 

εργασιακό περιβάλλον αυξάνεται και η ψυχολογική παρενόχληση που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι. 

Τέλος, το υπόδειγμα 14.γ διαφοροποιείται ως προς το υπόδειγμα 14.α με το 

γεγονός ότι αφαιρεί τις μεταβλητές της πρόθεσης αλλαγής εργασίας και της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς, οι οποίες στο 14.α δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές 

επιδράσεις, αλλά, σε αντίθεση με το υπόδειγμα 14.β, δεν αφαιρεί τη μεταβλητή της 

συναισθηματικής εξάντλησης, η οποία στο 8.α επίσης δεν εμφάνισε στατιστικά 

σημαντικές επιδράσεις. Και σε αυτό το εκτιμηθέν υπόδειγμα, το είδος της επίδρασης 

που ασκείται από τις ανεξάρτητες στατιστικά σημαντικές μεταβλητές διατηρείται, 

αλλά διαφοροποιείται ελαφρώς η ένταση των επιδράσεων. Συγκεκριμένα, εάν 

αυξηθεί η καταχρηστική ηγεσία (t=12,6556, p<0,05) και αν αυξηθεί η εργασιακή 

ένταση (t=3,9370, p<0,05) κατά 1 μονάδα, αναμένεται να αυξηθεί η εργασιακή 

ψυχολογική παρενόχληση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι κατά 0,6295 και 0,1367 

αντιστοίχως.  Αντιθέτως, δεν εμφανίζονται και πάλι στατιστικά σημαντική επίδραση 

της συναισθηματικής εξάντλησης (t=1,7095, p≥0,05). Επιπλέον, βάσει του 

συντελεστής προσδιορισμού μειώνεται ελαφρώς το ποσοστό της μεταβλητότητας της 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς που ερμηνεύεται από το εκτιμηθέν μοντέλο από 
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60,60% σε 60,15%. Ωστόσο, εάν ληφθεί υπόψη ο προσαρμοσμένος συντελεστής 

προσδιορισμού, ο οποίος συνίσταται για περιπτώσεις που τα συγκρινόμενα μοντέλα 

έχουν διαφορετικό αριθμό ερμηνευτικών μεταβλητών, το υπόδειγμα 14.γ είναι 

αποδοτικότερο ως προς την ερμηνευτική του ικανότητα σε σχέση με το υπόδειγμα 

14.β αλλά όχι και από το υπόδειγμα 14.α, εφόσον μπορεί να ερμηνεύσει το 59,61% 

της μεταβλητότητας της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς έναντι του 59,70% του 

υποδείγματος 14.α και του 59,27% του υποδείγματος 14.β. Το ποσοστό αυτό 

παραμένει στατιστικά σημαντικό και στο υπόδειγμα 14.γ (F=112,6907, p<0,05). 

Τέλος, και σε αυτήν την περίπτωση δεν εντοπίζονται αυτοσυσχετίσεις πρώτου 

βαθμού των καταλοίπων (DW = 2,1621), ενώ δεν υπάρχουν και ενδείξεις 

πολυσυγγραμμικότητας (VIF< 10 για όλες τις μεταβλητές). Συνεπώς, 

επιβεβαιώνεται και με αυτή τη μέθοδο ότι όσο αυξάνεται η ένταση της 

καταχρηστικής ηγεσίας που ασκείται από τους προϊσταμένους ή/και αυξάνεται η 

ένταση στο εργασιακό περιβάλλον αυξάνεται και η ψυχολογική παρενόχληση που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι. 

 

5.4 Συζήτηση των Αποτελεσμάτων 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο διερευνήθηκε επίσης το επίπεδο των πιθανών προσδιοριστικών παραγόντων, 

καθώς και το είδος και η ένταση της επίδρασης που αυτοί ασκούν στην εργασιακή 

ψυχολογική παρενόχληση. Οι πιθανοί προσδιοριστικοί παράγοντες που προέκυψαν 

από τη βιβλιογραφία ήταν η καταχρηστική ηγεσία, η συναισθηματική εξάντληση, η 

πρόθεση αλλαγής εργασίας, η εργασιακή ένταση και η φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά.  

Ως προς το επίπεδο των παραπάνω μεταβλητών / παραγόντων, η παρούσα 

μελέτη διαπίστωσε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καταχρηστικής ηγεσίας, χαμηλά προς 

μέτρια επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα όσον 

αφορά τη πρόθεση αλλαγής εργασίας, χαμηλά προς μέτρια επίπεδα εργασιακής 

έντασης, μέτρια επίπεδα φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς και εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης.  
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Τα φαινόμενα και τα περιστατικά της καταχρηστικής ηγεσίας στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 

το σύνολο των συμπεριφορών που εξετάστηκαν, εκείνο που εμφανίζεται με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα είναι η μη απόδοση ευσήμων για εργασίες που απαιτούν 

μεγάλη προσπάθεια. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως, μόλις το 11,5% του 

δείγματος αναφέρει ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά παρατηρείται συχνά ή πολύ 

συχνά. Επιπλέον, η ποσοτική μεταβλητή της καταχρηστικής ηγεσίας διαμορφώνει 

έναν μέσο όρο πολύ κοντά στο κατώτατο όριο του πεδίου τιμών της. Συγκεκριμένα, ο 

μέσος όρος της ανέρχεται σε 1,3326 με κατώτατο όριο 1, γεγονός που καταδεικνύει 

τη σχεδόν ολική απουσία των φαινομένων καταχρηστικής συμπεριφοράς στον 

εξεταζόμενο εργασιακό χώρο.  

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αισθάνονται ένα πολύ ήπιο επίπεδο 

συναισθηματικής εξάντλησης, εφόσον οι διάφορες μορφές συναισθηματικής 

εξάντλησης συναντώνται αφενός το πολύ μία φορά το μήνα με συχνότητα από 29,1% 

ως 72,2% και αφετέρου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με συχνότητα από 

15,0% ως 44,1%. Επιπλέον, η μέση τιμή της ποσοτικής μεταβλητής της 

συναισθηματικής εξάντλησης ανέρχεται σε 2,2216, τιμή που είναι λίγο χαμηλότερη 

από την κεντρική τιμή του πεδίου τιμών της.  

Η πρόθεση αλλαγής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης 

εμφανίζεται επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, μόλις το 9,2% του 

δείγματος δηλώνει ότι σχεδιάζει να φύγει από τη δουλειά του πολύ σύντομα, το 9,6% 

στους επόμενους λίγους μήνες και το 13,2% πολύ σύντομα, ενώ η ποσοτική 

μεταβλητή του συγκεκριμένου παράγοντα εμφανίζεται κατά μέσο όρο ίση με 1,9751 

σε ένα εύρος τιμών όπου η μονάδα προσδιορίζει τη μη πρόθεση αλλαγής εργασίας. 

Συνεπώς, οι υπάλληλοι του εξεταζόμενου Δήμου δε σχεδιάζουν την αποχώρησή τους 

στο άμεσο μέλλον.  

Περαιτέρω, η ένταση εντός του οποίου οι εργαζόμενοι του Δήμου 

Θεσσαλονίκης καλούνται να εργαστούν βρίσκεται σε χαμηλά προς μέτρια επίπεδα. 

Χαρακτηριστικό του μέσου προς χαμηλού αυτού επιπέδου είναι το γεγονός ότι το 

32,89% ως το 50,88% του δείγματος διαφωνεί ότι αντιμετωπίζει τις διάφορες μορφές 

εργασιακής έντασης που παρουσιάστηκαν, ενώ το 21,05% ως το 36,44% συμφωνεί 
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ότι τις αντιμετωπίζει. Αντίστοιχα, η μέση τιμή της ποσοτικής μεταβλητής της 

εργασιακής έντασης ανέρχεται σε 2,7450 με ένα εύρος τιμών από 1 έως 5.  

Ως προς τη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά, οι εργαζόμενοι του Δήμου 

Θεσσαλονίκης εμφανίζονται να βοηθούν – ενισχύουν τους συναδέλφους τους σε 

μέτρια επίπεδα. Το μέτριο αυτό επίπεδο υποστηρίζεται τόσο από τη μέση τιμή της 

αντίστοιχης ποσοτικής μεταβλητής που ισούται με 2,9980, τιμή που βρίσκεται σχεδόν 

στο κέντρο του επιτρεπόμενου πεδίου τιμών της, όσο και από το γεγονός ότι το 

σύνολο των μορφών της συγκεκριμένης μεταβλητής που εξετάζονται εμφανίζονται να 

υιοθετούνται από τους υπαλλήλους με συχνότητα που κυμαίνεται από 10,13% ως 

57,02% τουλάχιστον μία – δύο φορές την εβδομάδα ή και καθημερινά.  

Τέλος, τα επίπεδα της εργασιακής παρενόχλησης στα πλαίσια του Δήμου 

Θεσσαλονίκης είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι διάφορες 

συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης που εξετάστηκαν παρουσιάζονται ποτέ ή 

μερικές φορές σε ποσοστά που κυμαίνονται από 83,19% ως 97,81% και η μέση τιμή 

της μεταβλητής ανέρχεται σε μόλις 1,4479 με κάτω όριο του επιπέδου τιμών τη 

μονάδα. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στις σπάνιες περιπτώσεις που 

παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά οι θύτες εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στους 

συναδέλφους ακολουθούμενοι από τους προϊσταμένους είτε του τμήματος είτε του 

οργανισμού γενικότερα και τελευταίοι εμφανίζονται οι υφιστάμενοι.  

Από την ανάλυση παλινδρομήσεων, προέκυψε και ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραματίζει  η καταχρηστική ηγεσία ως προσδιοριστικός παράγοντας του συνόλου 

των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ένταση της καταχρηστικής ηγεσίας 

αναμένεται να αυξάνεται η συναισθηματική εξάντληση που αισθάνεται ο 

εργαζόμενος (Υπόδειγμα 1), η πρόθεση των εργαζομένων να αλλάξουν τη δουλειά 

τους (Υπόδειγμα 2) και η εργασιακή ένταση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι στον 

εργασιακό τους χώρο (Υπόδειγμα 3). Επιπλέον, η καταχρηστική ηγεσία ερμηνεύει το 

υψηλό ποσοστό των τριών αυτών μεταβλητών, εφόσον, σύμφωνα με τους 

συντελεστές προσδιορισμού, ο συντελεστής προσδιορισμού ανέρχεται στο 42,89% 

της συναισθηματικής εξάντλησης, στο 30,07% της πρόθεσης αλλαγής εργασίας και 

στο 43,35% της εργασιακής έντασης. Το σύνολο των παραπάνω οδηγούν στην 

αποδοχή των ερευνητικών υποθέσεων 10, 11 και 12. Η σημαντική σχέση της 

καταχρηστικής ηγεσίας με τις υπόλοιπες μεταβλητές εμφανίζεται και στη 
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βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς εμφανίζεται σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της καταχρηστικής ηγεσίας (Hetland et al., 2007; Aryee et al., 2008; 

Wheeler et al., 2013), αλλά και με την πρόθεση αλλαγής εργασίας και εργασιακής 

έντασης (Faique, 2014). 

Όσον αφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες της φιλότιμης εργασιακής 

συμπεριφοράς, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση όλων των 

εξεταζόμενων παραμέτρων στο επίπεδό της όταν ο κάθε παράγοντας εξετάζεται 

μεμονωμένα με αποκλειστική εξαίρεση εκείνη της πρόθεσης αλλαγής εργασίας. 

Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το επίπεδο της καταχρηστικής ηγεσίας (Υπόδειγμα 4) 

ή/και το επίπεδο της συναισθηματικής εξάντλησης (Υπόδειγμα 5) ή/και η εργασιακή 

ένταση (Υπόδειγμα 7), αναμένεται να αυξάνεται και το επίπεδο της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς. Από το σύνολο των παραγόντων αυτών, η εργασιακή 

ένταση βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας της 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς (R2=15,75%), ακολουθούμενη από την 

καταχρηστική ηγεσία (R2=6,12%) και τη συναισθηματική εξάντληση (R2=4,32%). Η 

σχέση φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς και καταχρηστικής εποπτείας 

παρατηρήθηκε και σε προηγούμενες έρευνες (Zellars et al., 2002; Tepper et al., 2004; 

Vigoda-Gadot, 2006; Rafferty & Restubog, 2011; Gregory et al., 2012 & Faique, 

2014). Ωστόσο, όταν το σύνολο των παραμέτρων λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα 

και όχι μεμονωμένα, η συναισθηματική εξάντληση δεν εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική, αλλά η πρόθεση αλλαγής εργασίας αποκτά στατιστική σημαντικότητα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα υποδείγματα 8.α και 8.β, όσο αυξάνεται το επίπεδο 

της καταχρηστικής ηγεσίας ή/και η εργασιακή ένταση και μειώνεται το επίπεδο της 

πρόθεσης αλλαγής εργασίας, αναμένεται να αυξάνεται και το επίπεδο της φιλότιμης 

εργασιακής συμπεριφοράς. Συνεπώς, περισσότερο φιλότιμα εργάζονται εκείνοι οι 

υπάλληλοι που βρίσκονται υπό συνθήκες καταχρηστικής ηγεσίας, που δεν έχουν 

σκοπό να αλλάξουν την εργασία τους στο άμεσο μέλλον και που εργάζονται υπό 

συνθήκες πίεσης. Το σύνολο των παραπάνω οδηγούν στην αποδοχή των ερευνητικών 

υποθέσεων 8 και 9 και στη μερική αποδοχή των ερευνητικών υποθέσεων 6 και 7.  

Τέλος, όσον αφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση όλων 

των εξεταζόμενων παραμέτρων στο επίπεδό της όταν ο κάθε παράγοντας εξετάζεται 

μεμονωμένα. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το επίπεδο της καταχρηστικής ηγεσίας 
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(Υπόδειγμα 9) ή/και το επίπεδο της συναισθηματικής εξάντλησης (Υπόδειγμα 10) 

ή/και το επίπεδο της πρόθεσης αλλαγής εργασίας (Υπόδειγμα 11) ή/και το επίπεδο 

της εργασιακής έντασης (Υπόδειγμα 12) ή/και το επίπεδο της φιλότιμης εργασιακής 

συμπεριφοράς, αναμένεται να αυξάνεται και το επίπεδο της εργασιακής ψυχολογικής 

παρενόχλησης. Από το σύνολο των παραγόντων αυτών, η καταχρηστική ηγεσία 

βρίσκεται σε θέση να εξηγήσει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης (R2=52,59%), ακολουθούμενη από την 

εργασιακή ένταση (R2=28,51%), τη συναισθηματική εξάντληση (R2=24,06%), την 

πρόθεση αλλαγής εργασίας (R2=11,21%) και τη φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά 

(R2=10,05%). Αντίστοιχα ευρήματα συναντώνται και σε άλλες έρευνες όπου φαίνεται 

ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς και 

εργασιακής παρενόχλησης (Bowling & Beehr, 2006), παρενόχλησης και πρόθεσης 

αλλαγής εργασίας (Zapf &Gross, 2001; Berthelsen et al., 2011; Deeryetal., 2011; 

Nielsen & Einarsen, 2012; Lee et al., 2013; Faique, 2014; Glambek et al., 2014; Yeun 

& Han, 2016) καθώς και παρενόχλησης και εργασιακής έντασης (Johnson & Indvik, 

2001; Rice et al., 2017). Ωστόσο, όταν το σύνολο των παραμέτρων λαμβάνονται 

υπόψη ταυτόχρονα και όχι μεμονωμένα, η συναισθηματική εξάντληση, η πρόθεση 

αλλαγής εργασίας και η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά δεν εμφανίζονται 

στατιστικά σημαντικές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα υποδείγματα 14.α, 14.β , και 

14.γ όσο αυξάνεται το επίπεδο της καταχρηστικής ηγεσίας ή/και το επίπεδο της 

εργασιακής έντασης αναμένεται να αυξάνεται και το επίπεδο της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης. Συνεπώς, περισσότερο παρενοχλημένοι ψυχολογικά 

στον εργασιακό τους χώρο αισθάνονται εκείνοι οι υπάλληλοι που βρίσκονται υπό 

συνθήκες καταχρηστικής ηγεσίας και που εργάζονται υπό συνθήκες πίεσης. Το 

σύνολο των παραπάνω συνηγορούν υπέρ της αποδοχής των υποθέσεων 1 και 4, την 

υπό όρους αποδοχή των υποθέσεων 2 και της απόρριψης της ερευνητικής υπόθεσης 3 

και 5. Ειδικά για τις υποθέσεις 3 και 5, δεν απορρίπτεται εξολοκλήρου η ύπαρξη 

επίδρασης των μεταβλητών στην ψυχολογική εργασιακή παρενόχληση, αλλά μόνο το 

σκέλος της αρνητικής επίδρασης, εφόσον η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ενδείξεις 

θετικής επίδρασης.  

Εν κατακλείδι, η στατιστική ανάλυση της παρούσας μελέτης επιβεβαίωσε, 

επιβεβαίωσε μερικώς και απέρριψε κάποιες από τις υποθέσεις που διαμορφώθηκαν 

και διατυπώθηκαν στα πλαίσια του κεφαλαίου 4. Στο παρακάτω Διάγραμμα 
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παρουσιάζεται το ερευνητικό σχέδιο της παρούσας μελέτης, έτσι όπως 

τροποποιήθηκε από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Οι τροποποιήσεις 

αυτές έγιναν με το σκεπτικό ότι τα βέλη που εκφράζουν επιδράσεις που (1) 

επιβεβαιώθηκαν, σχηματίστηκαν με εντονότερο χρώμα και συνεχόμενη γραμμή, (2) 

επιβεβαιώθηκαν μερικώς, σχηματίστηκαν με εντονότερο χρώμα και διακεκομμένη 

γραμμή, (3) απορρίφθηκαν, παρέμειναν χωρίς καμία μεταβολή στο σχεδιασμό τους 

σε σύγκριση με το ερευνητικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ενότητας 

4.1.  

Διάγραμμα 2: Το σχέδιο του ερευνητικού μοντέλου μετά τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης 

 

  

Καταχρηστική 

Ηγεσία 

Φιλότιμη 

Εργασιακή 

Συμπεριφορά 

Πρόθεση  

Αλλαγής  

Εργασίας 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Εργασιακή 

Ένταση 

Εργασιακή 

Ψυχολογική 

Παρενόχληση 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ - + 

+ 

+ 

- 

- 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα – Περιορισμοί & Προτάσεις 

 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης διερευνήθηκε το επίπεδο της εργασιακής 

ψυχολογικής παρενόχλησης και των πιθανών προσδιοριστικών της παραγόντων, ενώ 

αναζητήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο οι υπόλοιποι παράγοντες επιδρούν σε αυτή. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που εξετάστηκαν είναι η καταχρηστική εποπτεία, η 

συναισθηματική εξάντληση, η πρόθεση αλλαγής εργασίας, η εργασιακή ένταση και η 

φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά. Επιπλέον, εξετάστηκαν και κάποιες πιθανές 

επιδράσεις που παρατηρούνται μεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων της 

εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης. 

Ως προς το επίπεδο όλων των παραγόντων, η στατιστική ανάλυση που 

υλοποιήθηκε κατέδειξε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένα εργασιακό περιβάλλον 

με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καταχρηστικής ηγεσίας και εργασιακής ψυχολογικής 

παρενόχλησης, χαμηλά προς μέτρια επίπεδα εργασιακής έντασης και μέτρια επίπεδα 

φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς εκ μέρους των εργαζομένων. Επιπλέον, οι 

υπάλληλοί του εμφανίζονται μετρίως συναισθηματικά εξαντλημένοι, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν φαίνονται να προτίθενται να προχωρήσουν σε άμεση μεταβολή της 

εργασίας τους.  

Μέσα σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον, η ανάλυση παλινδρομήσεων επί των 

απαντήσεων των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης κατέδειξε τα εξής:  

 Η καταχρηστική ηγεσία παίζει κυρίαρχο ρόλο στον προσδιορισμό του 

συνόλου των μεταβλητών που εξετάζονται. Συγκεκριμένα, η καταχρηστική ηγεσία 

εξαντλεί συναισθηματικά του εργαζόμενους, αυξάνει την πρόθεσή τους να αλλάξουν 

εργασία, αυξάνει την ένταση του εργασιακού χώρου, αυξάνει τη φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά και εντείνει τα επίπεδα της παρενόχλησης. 

 Το επίπεδο της φιλότιμης εργασιακής συμπεριφοράς εξαρτάται από 

την καταχρηστική εποπτεία και την εργασιακή ένταση θετικά, αλλά από την πρόθεση 

αλλαγής εργασίας αρνητικά. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αναμένεται να 

συμπεριφερθούν φιλότιμα ως προς τους υπόλοιπους συναδέλφους τους σε συνθήκες 

καταχρηστικής ηγεσίας, όταν δεν προτίθενται να αλλάξουν την εργασία τους και όταν 

τα επίπεδα έντασης στον εργασιακό χώρο είναι υψηλά. 
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 Το επίπεδο της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλησης εξαρτάται από 

το επίπεδο της καταχρηστικής εποπτείας και την εργασιακή ένταση θετικά. Συνεπώς, 

οι εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αισθάνονται ψυχολογικά παρενοχλημένοι 

στο εργασιακό τους περιβάλλον σε συνθήκες καταχρηστικής εποπτείας και 

αυξημένης ψυχολογικής έντασης.  

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας  θα μπορούσαν ίσως να γενικευτούν 

στο σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά η γενίκευση στο 

σύνολο του πληθυσμού των εργαζομένων του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα 

είναι επίφοβη. Και αυτό, διότι το μέγεθος του δείγματος δεν μπορεί να υποστηρίξει 

μία τόσο ευρεία γενίκευση. Για το λόγο αυτό προτείνεται σε μελλοντικούς ερευνητές, 

να προχωρήσουν σε μία γενικότερη διερεύνηση των σχέσεων που διέπουν τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές χρησιμοποιώντας ακόμα μεγαλύτερο δείγμα τόσο από τον 

ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα ήταν να εξεταστεί 

ο βαθμός στον οποίο αυτές οι σχέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το φορέα 

εργασίας.  

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε μέσα 

από τις απόψεις των εργαζομένων ως ένας πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον εφόσον 

διακρίνεται από χαμηλή προς μέτρια εργασιακή ένταση και εξάντληση, εξαιρετικά 

χαμηλά επίπεδα καταχρηστικής ηγεσίας και μέτρια επίπεδα φιλότιμης εργασιακής 

συμπεριφοράς. Επομένως, τα όποια συμπεράσματα εξάγονται από το συγκεκριμένο 

Δήμο, μπορεί να περιορίζονται αποκλειστικά σε οργανισμούς με «καλό» εργασιακό 

περιβάλλον. Η λήψη μεγαλύτερου δείγματος σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

εξετάσει κατά πόσον κάτι τέτοιο έχει τη δική του επίδραση στις σχέσεις που 

εξετάζονται.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ως σημαντικός περιοριστικός παράγοντας της 

παρούσας μελέτης οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, σχετικά 

πρόσφατα οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως και συνολικά οι υπάλληλοι 

σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία της Ελλάδας, υπέστησαν συνεχείς μειώσεις των μισθών 

τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να μετέβαλλε τις απόψεις τους και τις στάσεις τους 

κατά τρόπο που να μην μπορεί να αποτυπωθεί στην παρούσα έρευνα.  
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https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%8C/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%8C/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%8C/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%8C/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%8C/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%8C/
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Παράρτημα: Το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 

 

 

 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας που διεξάγεται στα 

πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη "Δημόσια Διοίκηση" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντικείμενο του 

ερωτηματολογίου, είναι η διερεύνηση του βαθμού της Εργασιακής Ψυχολογικής 

Παρενόχλησης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση / Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο συνολικός χρόνος που θα χρειαστεί να αφιερώσετε, θα διαρκέσει λίγα μόνο 

λεπτά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ειλικρίνεια και η εμπιστευτικότητα των 

απαντήσεών σας, είναι ανώνυμο και οι απόψεις σας θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για τους ερευνητικούς σκοπούς της εργασίας μου. Παρακαλώ να 

απαντήσετε σε όλες τις τιθέμενες ερωτήσεις, αφού η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το διαθέσιμο χρόνο, τη συνεργασία σας 

και την ειλικρίνεια των απαντήσεών σας. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Δέσπω Γκούμα 

Εmail: mpm17051@uom.edu.gr



 Ενότητα Α  

 

Φύλο Άνδρας    Γυναίκα   
  

   

 

 

   Ηλικία < 30 ετών   30 - 50 ετών   > 50 ετών   

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 
Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 

Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (ΤΕΙ, 

ΑΕΙ)  

 Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό 
       

   
  

 
 

 
 

 
Θέση 
στην Ιεραρχία 

Κατέχετε Θέση 
Ευθύνης 

 Δεν Κατέχετε 
Θέση Ευθύνης  

 
     

   

Έτη 

Προϋπηρεσίας  

 
5-10  11-20   21-30        

    

  

 

 

 

 

 Ενότητα Β 

Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που εκφράζει περισσότερο τη συχνότητα με την οποία ο 

προϊστάμενός/-η σας προβαίνει σε καθεμία από τις παρακάτω 15 συμπεριφορές.  

 

  Ο/Η προϊστάμενός/-η μου… Ποτέ Σπάνια Περιστασιακά Συχνά 
Πολύ 

συχνά 
1 Με γελοιοποιεί. 1  2 3 4  5  

2 
Μου λέει ότι οι σκέψεις μου ή τα 

συναισθήματά μου είναι ανόητα. 1  2 3 4  5  
3 Με αντιμετωπίζει σιωπηλά (με αγνοεί). 1  2 3 4  5  
4 Με μειώνει μπροστά σε άλλους. 1  2 3 4  5  
5 Παρεμβαίνει στην ιδιωτική μου ζωή. 1  2 3 4  5  

6 
Μου υπενθυμίζει τα λάθη και τις αποτυχίες 

που έχω κάνει. 1  2 3 4  5  

7 
Δε μου δίνει τα εύσημα για εργασίες που 

απαιτούν μεγάλη προσπάθεια. 1  2 3 4  5  

8 
Με κατηγορεί για να γλιτώσει τον εαυτό του 

από αμήχανες στιγμές. 1  2 3 4  5  
9 Δεν τηρεί τις υποσχέσεις που μου δίνει. 1  2 3 4  5  

10 
Εκφράζει θυμό εναντίον μου, όταν είναι 

οργισμένος για άλλους λόγους. 1  2 3 4  5  
11 Κάνει αρνητικά σχόλια για μένα σε άλλους. 1  2 3 4  5  
12 Μου φέρεται με αγένεια. 1  2 3 4  5  

13 
Δε μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με τους 

συναδέλφους μου. 1  2 3 4  5  
14 Μου λέει ότι είμαι ανίκανος/-η. 1  2 3 4  5  
15 Μου λέει ψέματα. 1  2 3 4  5  
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Ενότητα Γ 

Παρακαλώ για καθεμία από τις ακόλουθες 9 προτάσεις, δηλώστε πόσο συχνά αισθάνεστε 

αυτό που περιγράφεται σε σχέση με τη δουλειά σας, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. Αν 

δεν έχετε νιώσει ποτέ κατά αυτό τον τρόπο, κυκλώστε το 0 (μηδέν).  

 

  

 

Ποτέ Μερικές 

φορές 

το 

Χρόνο 

Μια 

φορά 

το 

Μήνα 

Μερικές 

φορές 

το 

Μήνα 

Μια φορά 

την 

Εβδομάδα 

Μερικές 

φορές την 

Εβδομάδα 

Καθημερινά 

1 
Νιώθω συναισθηματικά άδειος/-α 

από τη δουλειά μου. 0 1 2 3 4 5 6 

2 
Αισθάνομαι εξαντλημένος/-η στο 

τέλος μιας εργάσιμης μέρας. 0 1 2 3 4 5 6 

3 

Αισθάνομαι κουρασμένος/-η όταν 

ξυπνώ το πρωί και πρέπει να 

αντιμετωπίσω άλλη μία μέρα στη 

δουλειά. 0 1 2 3 4 5 6 

4 

Αποτελεί πραγματικό φορτίο για 

μένα το ότι πρέπει όλη τη μέρα να 

ασχολούμαι και να εργάζομαι με 

ανθρώπους. 0 1 2 3 4 5 6 

5 

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου 

προκαλεί επαγγελματική εξουθένωση 

(burnout).  0 1 2 3 4 5 6 

6 
Αισθάνομαι απογοητευμένος/-η από 

τη δουλειά μου. 0 1 2 3 4 5 6 

7 
Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ 

σκληρά στη δουλειά μου. 0 1 2 3 4 5 6 

8 

Το να δουλεύω ερχόμενος σε άμεση 

επαφή με ανθρώπους, μου προκαλεί 

υπερβολική ένταση /στρες. 0 1 2 3 4 5 6 

9 
Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στα όρια 

της αντοχής μου. 0 1 2 3 4 5 6 
 

Ενότητα Δ 

Παρακαλώ δηλώστε το βαθμό διαφωνίας ή συμφωνίας σας για καθεμία από τις παρακάτω 3 

προτάσεις, κυκλώνοντας τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τις απόψεις σας. 

 

  

 

Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ/Ούτε 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

1 
Σχεδιάζω να φύγω από την τρέχουσα δουλειά 

μου πολύ σύντομα. 1 2 3 4 5 

2 
Αναμένω ότι θα αλλάξω δουλειά μέσα στους 

επόμενους λίγους μήνες. 1 2 3 4 5 

3 
Θα κοιτάξω να αλλάξω δουλειά πολύ 

σύντομα.  1 2 3 4 5 
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Ενότητα Ε  
Παρακαλώ δηλώστε το βαθμό διαφωνίας ή συμφωνίας σας για καθεμία από τις παρακάτω 7 

προτάσεις, κυκλώνοντας τον αριθμό που αντανακλά περισσότερο τις απόψεις σας. 

  

 

Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ/Ούτε 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

1 
Η δουλειά μου επηρεάζει ευθέως την υγεία 

μου. 1 2 3 4 5 
2 Δουλεύω κάτω από πολύ μεγάλη ένταση. 1 2 3 4 5 

3 
Αισθάνομαι νευρικότητα ως αποτέλεσμα της 

δουλειάς μου. 1 2 3 4 5 

4 
Αν είχα άλλη εργασία, η υγεία μου πιθανώς 

να βελτιωνόταν. 1 2 3 4 5 

5 
Προβλήματα που σχετίζονται με τη δουλειά 

με κρατούν άυπνο/-η. 1 2 3 4 5 

6 

Αισθάνομαι νευρικός/-ή πριν τη συμμετοχή 

μου σε συναντήσεις/ συσκέψεις της 

Υπηρεσίας μου.  1 2 3 4 5 

7 

Συχνά "παίρνω τη δουλειά μαζί μου στο 

σπίτι", υπό την έννοια ότι σκέφτομαι τη 

δουλειά όταν κάνω άλλα πράγματα.  1 2 3 4 5 
 

Ενότητα ΣΤ  

Παρακαλώ δηλώστε πόσο συχνά εκδηλώσατε καθεμία από τις παρακάτω συμπεριφορές στην  

τρέχουσα εργασία σας, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 

  

 

Ποτέ 
Μια ή Δύο 

Φορές 
Μια ή Δύο 

Φορές/Μήνα 
Μια ή Δύο 

Φορές/Εβδομάδα Καθημερινά 

1 
Αφιέρωσα χρόνο για να συμβουλεύσω 

και να καθοδηγήσω ένα συνάδελφο. 1 2 3 4 5 

2 

Βοήθησα ένα συνάδελφο να αποκτήσει 

νέες ικανότητες ή μοιράστηκα μαζί του 

εργασιακή γνώση. 1 2 3 4 5 

3 

Βοήθησα νέους συναδέλφους να 

εγκλιματιστούν στο εργασιακό 

περιβάλλον. 1 2 3 4 5 

4 

Άκουσα προσεκτικά, όταν κάποιος 

αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στη δουλειά 

του. 1 2 3 4 5 

5 
Πρότεινα τρόπους για να βελτιωθεί ο 

τρόπος υλοποίησης της δουλειάς. 1 2 3 4 5 

6 
Βοήθησα ένα συνάδελφο που είχε 

υπερβολικό φόρτο εργασίας. 1 2 3 4 5 

7 
Προθυμοποιήθηκα να αναλάβω επιπλέον 

καθήκοντα.  1 2 3 4 5 

8 

Εργάστηκα Σαββατοκύριακα, στα ρεπό ή 

στις αργίες μου προκειμένου να 

ολοκληρώσω την εργασία μου. 1 2 3 4 5 

9 
Προθυμοποιήθηκα να συμμετάσχω σε 

συναντήσεις εκτός του ωραρίου μου. 1 2 3 4 5 

10 
Δεν έκανα διάλλειμα προκειμένου να 

ολοκληρώσω την εργασία μου. 1 2 3 4 5 
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Ενότητα Ζ 

Ζi) Παρακαλώ δηλώστε πόσο συχνά έχετε βιώσει ή βιώνετε τις ακόλουθες εμπειρίες στο 

εργασιακό σας περιβάλλον κατά τους τελευταίους έξι μήνες,  κυκλώνοντας τον αριθμό που 

αντανακλά περισσότερο τις απόψεις σας. 

  
 

Ποτέ 
Μερικές 

Φορές Μηνιαίως Εβδομαδιαίως Καθημερινά 

1 
Απόκρυψη πληροφοριών που επηρεάζουν 

την απόδοσή σας.  1  2 3  4   5 

2 

Ανάθεση υποτιμητικών καθηκόντων 

κατώτερων του επιπέδου των ικανοτήτων 

σας.  1  2 3  4   5 
3 Αγνόηση των απόψεών σας.  1  2 3  4   5 

4 
Ανάθεση καθηκόντων με παράλογες 

προθεσμίες υλοποίησης.  1  2 3  4   5 
5 Υπέρμετρη παρακολούθηση του έργου σας.  1  2 3  4   5 

6 

Πίεση για να μην διεκδικήσετε κάτι που 

δικαιούστε (π.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια 

διακοπών, έξοδα μετακίνησης κλπ.)  1  2 3  4   5 

7 
Έκθεση σε ένα μη διαχειρίσιμο φόρτο 

εργασίας.  1  2 3  4   5 

8 
Ταπείνωση ή γελοιοποίηση για θέματα 

σχετικά με την εργασία σας.  1  2 3  4   5 

9 

Αφαίρεση βασικών τομέων των 

αρμοδιοτήτων σας και αντικατάστασή τους 

από πιο ασήμαντα ή δυσάρεστα καθήκοντα.  1  2 3  4   5 

10 
Διάδοση κουτσομπολιών και φημών για το 

πρόσωπό σας.  1  2 3  4   5 
11 Απομόνωση ή αποκλεισμό.  1  2 3  4   5 

12 

Προσβλητικές ή ειρωνικές παρατηρήσεις 

σχετικά με την προσωπικότητα, τις στάσεις ή 

την προσωπική σας ζωή.  1  2 3  4   5 

13 
Υπαινιγμούς ή "σημάδια" από άλλους, ότι θα 

πρέπει να παραιτηθείτε από την εργασία σας.  1  2 3  4   5 

14 
Συνεχείς υπενθυμίσεις για τα σφάλματα ή τα 

λάθη σας.  1  2 3  4   5 

15 

Να σας αγνοούν ή να αντιμετωπίζετε μία 

εχθρική αντίδραση όταν πλησιάζετε τους 

συναδέλφους σας.  1  2 3  4   5 

16 
Επίμονη κριτική για τα σφάλματα ή τα λάθη 

σας.  1  2 3  4   5 

17 

Πειράγματα και μορφασμούς από 

ανθρώπους με τους οποίους "δεν τα 

πηγαίνετε καλά".  1  2 3  4   5 
18 Κατηγορίες εναντίον σας.  1  2 3  4   5 
19 Υπερβολικά πειράγματα και σαρκασμό.  1  2 3  4   5 

20 
Να σας φωνάζουν ή να είστε ο στόχος 

αυθόρμητης οργής από τους άλλους.  1  2 3  4   5 

21 

Εκφοβιστικές συμπεριφορές όπως 

χειρονομίες, η παραβίαση του προσωπικού 

σας χώρου, η παρεμπόδιση του δρόμου σας.  1  2 3  4   5 

22 
Σωματική κακοποίηση ή απειλές για την 

άσκηση βίας.  1  2 3  4   5 
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Zii) Μερικές φορές, στο εργασιακό περιβάλλον λαμβάνουν χώρα κάποιες συστηματικά 

αρνητικές και επιθετικές συμπεριφορές,  οι οποίες εκδηλώνονται από έναν εργαζόμενο ή μια 

ομάδα εργαζομένων, σε βάρος ενός ατόμου-συναδέλφου τους ή μιας ομάδας συναδέλφων 

τους. Οι παραπάνω ενέργειες δεν αφορούν παροδικές συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον μεταξύ ισοδύναμων μερών. Αντίθετα, εκδηλώνονται με μεγάλη συχνότητα και 

διάρκεια, ενώ ο αποδέκτης αυτών βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, αδυνατώντας να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

 Με βάση τις παραπάνω διευκρινίσεις, παρακαλώ υποδείξτε το βαθμό στον οποίο έχετε 

υποστεί αντίστοιχες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, 

κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό από το 1 έως το 5. 

 

1  =  "Όχι". 

 

2  =  "Ναι, μερικές φορές". 

 

3  =  "Ναι, αρκετές φορές το μήνα". 

 

4  =  "Ναι, αρκετές φορές την εβδομάδα". 

 

5  =  "Ναι, κάθε μέρα". 

 

 

Ziii) Αν η απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση ήταν "Ναι", παρακαλώ σημειώστε με 

Χ στο κατάλληλο/-α πλαίσιο/-α για να δηλώσετε από ποιόν δεχτήκατε αυτές τις 

συμπεριφορές. 

 

Από τον άμεσα 

Προϊστάμενο/Διευθυντή 

μου 

 

Από άλλους 

Προϊσταμένους/Διευθυντές 

στον Οργανισμό 

Από 

Συναδέλφους 

Από 

Υφισταμένους 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας και το χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου! 
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