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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε χπαξμεο 

εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing) θαη εξγαζηαθήο ζησπήο ζην δεκφζην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Γήκν Παπάγνπ-Υνιαξγνχ ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ.   

Αξρηθά επηρεηξείηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ζεσξίαο ηεο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ θαζψο θαη ηεο εξγαζηαθήο ζησπήο.  ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην δεκφζην ηνκέα θαη εηδηθά ζηνπο ΟΣΑ α‘ βαζκνχ θαη 

ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.    

Καηφπηλ αθνινπζεί ε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο. Σέινο 

αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά ηα απνηειέζκαηα, εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα θαη 

δηαηππψλνληαο αλάινγεο πξνηάζεηο. 

Δξγαιείν ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη απφ 

ηξία ηκήκαηα θαη δηεξεπλά  ηελ χπαξμε εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ θαη αλ απηφ 

εκθαλίδεηαη ζε θιίκα νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

θαηλφκελν χπαξμεο εξγαζηαθήο ζησπήο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη είλαη ζρεηηθά αλεθηηθνί 

ζηηο αιιαγέο θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ Γήκν δείρλεη έλα πγηέο θαη ήξεκν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Μειεηήζεθε ε νπηηθή ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηάκελσλ 

θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ειεπζεξία εθδήισζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη έθθξαζεο.  
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Abstract   

 

The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the existence of mobbing and 

labor silence in the public sector and specifically in the Municipality of Papagos-

Cholargos during a period of intense organizational changes. 

Initially, we attempt the bibliographic review of the theory of organizational changes, 

mobbing and labor silence. There is a reference to the public sector and especially to 

the UoM (union of municipalities), and the changes that have been made in recent 

years. 

 Methodology and the results of the survey follows. Finally, the results have been 

analyzed, we draw conclusions and we make proposals. 

The primary research tool is a questionnaire consisting of three sectors and 

investigates the existence of mobbing and whether this occurs in a climate of 

organizational changes and in turn is related to the phenomenon of working silence 

within the organization. 

The results of the survey indicated that workers are relatively tolerant of change and 

the overall picture for the municipality shows a healthy and calm working 

environment. The views of employees and supervisors have been studied and there is 

a feeling of freedom of expression and expression. 
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Your time is limited, so don't waste it living 

someone else's life. Don't be trapped by dogma — 

which is living with the results of other people's 

thinking. Don't let the noise of others' opinions 

drown out your own inner voice. And most 

important, have the courage to follow your heart 

and intuition. They somehow already know what 

you truly want to become. Everything else is 

secondary.     

                                 

Steve Jobs  
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εκαληηθφηεηα ζέκαηνο θαη δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

Σν ζρέδην Καιιηθξάηεο ην 2011 γηα ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ είρε σο ζηφρν ηελ 

αλάγθε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθά απηνδχλακσλ θαη 

ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεησλ ΟΣΑ ψζηε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

απνθέληξσζεο λα κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ, θαη λα πινπνηήζνπλ ηνπηθέο 

αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο.  

Οη θνξείο ηεο αιιαγήο έδσζαλ έκθαζε ζηα ηερληθά ζπζηαηηθά ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαβιέπνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ν νπνίνο θαηέρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ επηηπρία θαη πινπνίεζε κηαο αιιαγήο. 

 Ο εξγαζηαθφο βίνο ζηελ Διιάδα κεηαβιήζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δηδηθά ζε 

απηφ ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ επξχηεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ Διιεληθφ  

δεκφζην ηνκέα θαη ε ιέμε «αιιαγή» πήξε ηα ραξαθηεξηζηηθά απεηιήο θαη φρη 

επθαηξίαο θαη ειπίδαο.   

ηαλ ε αιιαγή εθιακβάλεηαη ζαλ απεηιή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη ηηο δηθέο 

ηνπ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζακπνηάξνπλ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα απηή ηε δηαδηθαζία.  

Οη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαλεξψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο 

απέλαληη ζηελ αιιαγή.  

Καηά ηνπο Robbins S., Judge T. (2011), νη θνξείο ησλ αιιαγψλ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ αληίζηαζε γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή, ψζηε λα 

ηαηξηάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ.  ηελ πεξίπησζε φκσο 

ηεο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην ηνκέα νη αιιαγέο επήιζαλ 

βίαηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επαλαζρεδηαζκνχ ηνπο απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ λέσλ 

Γήκσλ. 
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Απηέο νη αιιαγέο νδεγνχλ ζε αλαδπφκελνπο ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο. 

Κίλδπλνη, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδεηαη νξγαλψλεηαη θαη 

δηνηθείηαη ε εξγαζία, επίζεο σο πξνο ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα απμαλφκελν επίπεδν πίεζεο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη  ζηε ζνβαξή επηδείλσζε ηεο δηαλνεηηθήο θαη θπζηθήο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Σν 2005, πεξηζζφηεξν απφ 20% ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα 25 θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεψξεζε φηη ε πγεία ηνπο είλαη ζε θίλδπλν επεηδή ππάξρεη 

ζηξεο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη ελφο νξγαληζκνχ δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηελ 

ρξεζηκφηεηα ησλ αιιαγψλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνλ νξγαληζκφ. Απηφ φκσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ειιηπή απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

αιιαγψλ (Μπνπξαληάο Γ. & Παπαιεμαλδξή, 2003). Ζ απφξξηςε ηεο αιιαγήο 

κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε άκεζνπο ηξφπνπο φπσο ζηάζεηο εξγαζίαο, απεξγίεο, 

κεησκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία θιπ, είηε κε έκκεζνπο  ιαλζάλνληεο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο ηξφπνπο φπσο κείσζε εζηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ρακειή 

παξαθίλεζε, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  θιπ 

Ζ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αιιαγέο βίαηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ, εθδειψλεηαη πνιιέο θνξέο κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  Δχθνια αλαδεηνχλ θάπνηνλ 

«απνδηνπνκπαίν ηξάγν» πνπ λα ηνπ «θνξηψζνπλ» φ,ηη ηνπο είλαη δπζβάζηαρην 

θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα δηαηεξήζνπλ κηα ςεπδαίζζεζε εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο ηζνξξνπίαο θαη ειέγρνπ. 

Ο θφβνο γηα ηελ αιιαγή πνπ ζα πξνθχςεη ζε αηνκηθφ επίπεδν έρεη σο αληίδξαζε 

λα πξνζπαζνχλ λα θνβίδνπλ ηνπο άιινπο θαζψο θξχβνληαη πίζσ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απηνί νη εξγαδφκελνη είλαη δπζαξεζηεκέλνη θαη πεξλνχλ ηε 

δπζηπρία ηνπο ζηνπο άιινπο. Γελ αλαιακβάλνπλ θακία επζχλε γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπο θαη ζπρλά αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ειέγρνπλ ηνπο άιινπο, ηθαλνπνηψληαο 

έηζη ηελ αλάγθε λα θεξδίδνπλ. Πίζσ απφ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θξχβνληαη 

ζπλαηζζήκαηα δήιηαο, θφβνπ, ζπκνχ, αλαζθάιεηαο θαη δπζηπρίαο. 
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Οη εξγαδφκελνη ζπρλά εθθνβίδνπλ θαη γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηεο 

δηνίθεζεο.  

Ζ επηζεηηθή απηή ζπκπεξηθνξά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θηάλεη νπζηαζηηθά ζην 

βαζκφ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξελφριεζεο.  Χο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ 

δηαθξίλνπκε ηελ αιαδνλεία, ηελ εηξσλεία, ηελ επηζεηηθφηεηα, ηε ζπλερή αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηε ζσκαηηθή βία θιπ 

 «Χο παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (2002), νξίδεηαη ε 

επαλαιακβαλφκελε, αδηθαηνιφγεηε ζπκπεξηθνξά πξνο έλαλ εξγαδφκελν, ή κηα 

νκάδα εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθαιεί θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ».  

Οη Daveport et. al. (1999: 10) νξίδνπλ ηνλ εθθνβηζκφ (mobbing) σο κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή επίζεζε, θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν γίλεηαη ζηφρνο αλαηδψλ θαη 

βιαπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ. ππαηληγκψλ, θεκψλ, δεκφζηαο δπζθήκηζεο θ.ιπ.), 

νη νπνίεο εληέιεη ζηνηρεηνζεηνχλ έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ εηο βάξνο ηνπ. Απηφ 

νπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ επλνεί ηελ επαλάιεςε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξψλ 

απφ έλα ζχλνιν αηφκσλ εηο βάξνο ηνπ, κε ζηφρν ηελ εθηφπηζή ηνπ απφ ηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. 

Ζ ρξφληα ζπκαηνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε 

ππεξβνιηθή αλαζηνιή, ε κνλαμηά, ην άγρνο, ε θαηάζιηςε. Ο εξγαδφκελνο-ζχκα, 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη άξλεζε γηα ηελ εξγαζία ηνπ, θφβν γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ, 

αιιαγέο ζηε δηάζεζε, ζσκαηηθά πξνβιήκαηα. Σα ζεκάδηα ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη 

δχζθνιν λα ηα αλαγλσξίζεηο. Οη πιεγέο ζην ζψκα είλαη ζπάληεο. Πην ζπρλά ζα 

παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά φπσο, άξλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ λα πάεη 

ζηε δνπιεηά ηνπ, ην απμεκέλν άγρνο ηνπ γηα απηήλ, ηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκάησλ 

ιχπεο, ηε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ επίδνζεο. 

Ο εθθνβηζκφο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαηά ηνλ Θ. Καηζαλέβα (2015), ζπληζηά κηα 

κνξθή επηζεηηθήο, θαθνήζνπο θαη ςπρνθζφξαο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία εθθξάδεη 

ηε δηαηαξαρή ηεο ζρέζεο εμνπζίαο αλάκεζα ζηνπο πφινπο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο: ηνπ εξγαδφκελνπ-ζχηε (ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη πξντζηάκελνο, 
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ζπλάδειθνο ή θαη πθηζηάκελνο ηνπ ζχκαηνο) θαη ηνπ εξγαδφκελνπ-ζχκαηνο (ν 

νπνίνο κπνξεί λα είλαη πθηζηάκελνο, ζπλάδειθνο ή θαη πξντζηάκελνο ηνπ ζχηε).  

Οη ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο εζηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο δελ 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν ζην ίδην ην ζχκα αιιά επεθηείλνληαη θαη 

ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εθδειψλνληαη ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα θαη 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζην επηπξφζζεην θφζηνο ηεο ρακέλεο πνιχηηκεο εκπεηξίαο 

θαη γλψζεο πνπ ζηεξνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ηα ζχκαηα µε ηελ ζησπή ηνπο 

(Einarsen et al., 1994). 

Ο θφβνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζηαθήο παξελφριεζεο, νδεγεί ζπρλά ζηε 

«ησπή ησλ ακλψλ», δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σν λφεκα ηεο ζησπήο δελ είλαη ίδην γηα φινπο.  Ζ ζησπή είλαη ν ζπρλφηεξνο 

ηξφπνο πνπ κπνξεί λα γίλεη εκθαλήο ν δηζηαγκφο λα κηιήζεη θάπνηνο θαη κπνξεί 

λα ζεκαηνδνηεί κηα εζσηεξηθή ζπδήηεζε γηα ην ηη πξέπεη λα απνθαιπθζεί θαη ηη 

φρη.  

Ζ ζησπή ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί σο ε παξνπζία πνιιψλ ηζηνξηψλ πνπ δε 

ιέγνληαη θαη φρη σο ε απνπζία ζεκαληηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπδήηεζεο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν θφβνο εκπνδίδεη ηηο ιέμεηο λα βγνπλ, κπνξεί λα ππάξρεη 

θάηη πνπ ζέιεη λα εθθξαζηεί. Παξάιιεια είλαη ζεκαληηθφ λα αλαξσηεζεί θαλείο 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θάπνηνο δηζηάδεη λα κηιήζεη γηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ηνλ 

βαζαλίδνπλ θαη λα ηνπ πξνθαινχλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ή γηα ηα νπνία 

ςάρλεη απαληήζεηο (Rober, 2002). 

Σν ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηεο δεκηνπξγίαο εξγαζηαθήο 

ζησπήο ζε έλα κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, έρεη ειάρηζηα εξεπλεζεί ζε 

βάζνο ζηε ρψξα καο.   

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο δηεηζδπηηθήο θαη 

πνιχπιεπξεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ζησπήο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη 

εηδηθφηεξα ζην πεξηβάιινλ ελφο Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη 

κηα κηθξνγξαθία ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο. 
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Αλαθνξά ζην πεδίν εθαξκνγήο: (Μειέηε ηνπ Γήκνπ 

Παπάγνπ-Υνιαξγνχ, πνπ πξνήιζε απφ ζπλέλσζε κε ην 

πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (Ν. 3852/7-6-2010).  

 

Ζ Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο Ν. 3852/7-6-2010), ην 2011 κεηαξξχζκηζε ηε δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο Διιάδαο  θαη επαλαθαζφξηζε  ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ.  

Ο Γήκνο Παπάγνπ-Υνιαξγνχ πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξψελ φκνξσλ Γήκσλ 

Παπάγνπ θαη Υνιαξγνχ, έδξα ηνπ νπνίνπ νξίζηεθε ν ηειεπηαίνο. 

θνπφο ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ νξίδεη ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.   

ηα ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε, ε απηνδηνίθεζε απψιεζε ην 60% ησλ 

ηαθηηθψλ εζφδσλ ηεο, ηα δεκνηηθά ηέιε ιφγσ ηεο θξίζεο παξέκεηλαλ ζηάζηκα ή θαη 

ππνρψξεζαλ ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ, ελψ ην πξνζσπηθφ κεηψζεθε 

δξακαηηθά.  Δθηφο ησλ αζξφσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ έγηλε ε  θαηάξγεζε ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο θαη ησλ ζρνιηθψλ θπιάθσλ θαη ε επαλαπξφζιεςε ηνπο, ελψ ε 

εμαγγειιφκελε θηλεηηθφηεηα θαη ε επηθείκελε αμηνιφγεζε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

ΟΣΑ,  πξνθάιεζε πξφζζεηε αβεβαηφηεηα γηα ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ. 

Δπηά ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε έρεη παξέιζεη αξθεηφο ρξφλνο, ψζηε 

λα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαιχζνπκε ηα 

πθηζηάκελα δεδνκέλα γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη εξγαδφκελνη ζην 

εγρείξεκα ηεο ζπλέλσζεο θαη πσο αληέδξαζαλ ζε απηήλ ηελ αιιαγή.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Απφ κειέηε ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο πνπ 

έγηλε ην 2011 δηαπηζηψζεθε φηη ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Τγεία 

θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ ήηαλ ήδε 

ππνβαζκηζκέλν κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Καιιηθξάηε έγηλε ρακειφηεξν. 

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ηεο ηαρχηαηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

κεηαξξχζκηζεο πνπ ζπληειέζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη εζηίαζε θπξίσο ζηηο 

κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ησλ Γήκσλ λα δηαρεηξηζηνχλ κηαο ηέηνηαο θιίκαθαο αιιαγή.   

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, δηακνξθψλνληαο λένπο ηνκείο θηλδχλνπ κε απνηέιεζκα 

απμεκέλα επίπεδα άγρνπο ησλ εξγαδνκέλσλ.   

Οη αλαδπφκελνη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη δηεξεπλήζεθαλ ζε κηα έθζεζε πξφβιεςεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ηξίηε θαηά ζεηξά έθζεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

λένπο θαη αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Παξαηεξεηήξην ησλ Κηλδχλσλ (ERO
1
), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία
2.

 χκθσλα 

κε έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ ην 2013 ην 65% ησλ Διιήλσλ εξσηψκελσλ εξγαδνκέλσλ, 

ζπκθψλεζαλ φηη ππάξρεη έληνλν ζηξεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη απηφ είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ζπλαληάκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εμαίξεζε ηελ 

Κχπξν. 

 

                                                 

1 eu-osha – European agency for safety and health at 

work https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-

osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work 

(βι. Παξάξηεκα Πίλαθεο eu-osha) 

2 https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work 

 

https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work
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θνπφο θαη ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί πσο ε νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη 

πσο ν βαζκφο αληίζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ηεο νδεγεί ζηελ εκθάληζε 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη αλ ε χπαξμε 

εθθνβηζκνχ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε εξγαζηαθήο ζησπήο.  

πγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ηνπ 

εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing) θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο αληηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ.  Θα εξεπλήζνπκε 

πεξαηηέξσ αλ ζρεηίδεηαη ε χπαξμε εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ κε ηελ εκθάληζε 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο. 

Απηή ε εξγαζία ζα θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα ζπκβάιεη ζε κηα πην νινθιεξσκέλε θαη 

νιηζηηθή θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ εξγαζηαθήο παξελφριεζεο (mobbing) θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζε κηα νξγαλσηηθή δνκή ελφο ΟΣΑ ζε πεξίνδν έληνλσλ 

νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. 
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Θεσξεηηθνί θαη Δξεπλεηηθνί ζηφρνη 

Θεσξεηηθνί ηφρνη 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ζεσξεηηθά 

ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, λα κειεηήζνπκε πνηεο είλαη νη αηηίεο θαη νη 

παξάγνληεο  πνπ νδεγνχλ ζε αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή, πνηεο είλαη νη 

κνξθέο αληίδξαζεο-αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.  

ηε ζπλέρεηα επηρεηξνχκε λα κειεηήζνπκε βηβιηνγξαθηθά ηελ έλλνηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ λα θαηαγξάςνπκε φιεο ηηο νξνινγίεο θαη λα εμεγήζνπκε γηαηί 

πηνζεηνχκε ηνλ φξν «mobbing» ηνλ νπνίν θαη ρξεζηκνπνηνχκε ζηνλ ηίηιν ηεο 

παξνχζεο δηπισκαηηθήο.  Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ νη αηηίεο εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  Παξαζέηνπκε ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην mobbing θαη ηηο 

ηππνινγίεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηα ζηάδηα εθθνβηζκνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ ν ζχηεο θαη ην ζχκα, πνηα ζπκπησκαηνινγία θαηαγξάθεηαη 

ζηα ζχκαηα θαη ηνλ νξγαληζκφ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Σέινο  πξνζπαζνχκε λα απνδψζνπκε θαη ηε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζέκαηνο. 

Έλαο ηειεπηαίνο ζεσξεηηθφο ζηφρνο πνπ επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηεί είλαη ε έλλνηα 

ηεο εξγαζηαθήο ζησπήο, λα θαηαλνεζνχλ νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηεο, λα θαηαγξαθνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, λα αλαιπζνχλ νη θξαγκνί πνπ κπαίλνπλ ζηελ επηθνηλσλία  

θαη νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηεο ζησπήο θαη αλ ε εκθάληζε ηεο έρεη ζρέζε κε ηελ 

χπαξμε ή φρη θιίκαηνο εθθνβηζκνχ ζε έλαλ νξγαληζκφ. 
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Δξεπλεηηθνί ζηφρνη  

Ζ εξεπλά καο ζα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζηαθψλ αιιαγψλ 

αλ ππάξρεη εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί εξγαζηαθή 

ζησπή. 

ηφρνο 1
νο

 : Να εληνπίζνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην Γήκν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη λα 

εληνπηζηεί ν βαζκφο αλνρήο ηνπο ζε απηήλ.  Δπίζεο λα εξεπλεζεί ε 

αληίδξαζε ηνπο κε βάζε ηε ζέζε ηζρχνο (πξντζηάκελνο πθηζηάκελνο) 

θαη ην θνηλσληθφ πξφηππν (θχιν, ειηθία κφξθσζε θιπ). 

 

ηφρνο 2νο : Να εληνπίζνπκε αλ ππάξρεη θαη ζε πνην βαζκφ, εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο 

(mobbing) ζηνλ ππφ εμέηαζε νξγαληζκφ.  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα 

εξεπλήζνπκε ηνλ εθθνβηζκφ θάζεηεο κνξθήο απφ πξντζηάκελνπο ζε 

πθηζηάκελν δηφηη ηα ζχκαηα πνπ εθθνβίδνληαη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο 

θαίλνληαη λα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν απφ ηα 

ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Einarsen & Raknes, 

1997). Να ηνλ ηαμηλνκήζνπκε ζχκθσλα ην θνηλσληθφ πξφηππν δειαδή: 

ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε κφξθσζε θιπ.  

Σέινο ζα δηεξεπλήζνπκε ηνλ θάζε ηχπν εθθνβηζκνχ: παξεκπφδηζε 

έθθξαζεο επηθνηλσλίαο, επηζέζεηο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, επηζέζεηο 

ζηε θήκε, επηζέζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο θιπ 

 

ηφρνο 3νο : Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ 

εθθνβηζκφ (mobbing) θαη ζηελ εκθάληζε εξγαζηαθήο ζησπήο. Οη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ εξγαζηαθή ζησπή 

επηθεληξψζεθαλ κφλν ζηελ πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα απνθχγνπλ 

ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λα εθθξάδνπλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο (Huang et al, 2005, Βαθφια Μ. θαη Μπνπξαληάο Γ., 

2005, Νηθνιάνπ et al, 2011, Panteli & Fineman, 2005) θαη αγλφεζαλ 

ην άιιν θνκκάηη απηφ ηεο παξαθξάηεζεο πιεξνθνξηψλ (Brinsfield, 

2013). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα εληνπίζνπκε ην βαζκφ χπαξμεο 
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ζησπήο ζε επίπεδν ηεξαξρίαο (απφ πξντζηάκελν ζε πθηζηάκελν) θαη 

ηκήκαηνο (δηαθνξέο ζην επίπεδν εξγαζηαθήο ζησπήο αλάκεζα ζηα 

ηκήκαηα), θαζψο θαη, δηεξεχλεζε ηεο ζησπήο ζχκθσλα κε ην 

θνηλσληθφ πξφηππν. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1: ρεκαηνπνίεζε Θεσξεηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ ζηφρσλ 

 

 

 

 

•Δληνπηζκφο ηνπ 
βαζκνχ αλνρήο 

αληίζηαζεο ζηελ 
αιιαγή

•Γηεξεχλεζε ηεο 
ζρέζεο αληίζηαζεο 
ζηελ αιιαγή κε ηελ 

χπαξμε mobbing

•Αληίδξαζε ζηελ 
αιιαγή κε βάζε ηε 

ζέζε ηζρχνο

•Αληίδξαζε ζηελ 
αιιαγή κε βάζε ην 
θνηλσληθφ πξφηππν

Αληίζηαζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ 

νξγαλσζηαθή αιιαγή 

•Δληνπηζκφο βαζκνχ 
χπαξμεο ηνπ 
εθθνβηζκνχ

•Γηεξεχλεζε ηνπ 
εθθνβηζκνχ απφ 

ηνπο πξντζηακέλνπο 
ζηνλ πθηζηάκελν

•Δληνπηζκφο ηνπ 
βαζκνχ χπαξμεο 

εθθνβηζκνχ 
ζχκθσλα κε ην 

θνηλσληθν πξφηππν 
(θχιν, ειηθία, 
νηθνγελεηαθή 
θαηάηαζε θιπ

Δξγαζηαθφο 
Δθθνβηζκφο 
(mobbing)

•Δληνπηζκφο βαζκνχ 
εξγαζηαθήο ζησπήο

•Δληνπηζκφο βαζκνχ 
χπαξμεο ζησπήο ζε 
επίπεδν ηεξαξρίαο

•Δληνπηζκφο βαζκνχ 
χπαξμεο ζησπήο ζε 
ηκήκαηνο ηεξαξρίαο

•Γηεξεχλεζε ηεο 
ζησπήο ζχκθσλα κε 

ην θνηλσληθν 
πξφηππν (θχιν, 
ειηθία, επίπεδν 
κφξθσζεο θιπ)

Δξγαζηαθή ησπή
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2.1 Οξγαλσζηαθή αιιαγή θαη αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε απηή 

2.1.1 Οξγαλσζηαθή αιιαγή 

Οξγάλσζε 

Οξγάλσζε είλαη ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πεγψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο πξνζδηνξίδεη ην ξνιφ ηνπ 

θάζε αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ νξγαληζκφ, ηα κέζα θαη ηα φξγαλα πνπ απαηηνχληαη, 

θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηξφπνπο ζπληνληζκνχ φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ αηφκσλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ» (Εαβιαλφο, 2002a, ζ.238).  

Ζ νξγάλσζε παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. Ζ νξγάλσζε είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ βήκαηνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

(Montana θ.ά., 1993).  

 

ε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο δηαθξίλνπκε δχν (2) κνξθέο νξγάλσζεο, ηελ ηππηθή θαη 

ηελ άηππε νξγάλσζε. 

  

Σππηθή νξγάλσζε  

Χο ηππηθή νξγάλσζε ελλνείηαη ε ζπλεζηζµέλε-θιαζηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ φπνπ 

ε εμνπζία δηαρέεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, δειαδή απφ ηελ νκάδα αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ζηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη απφ εθεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ ηππηθή 

νξγάλσζε δελ είλαη ακεηάβιεηε, ηξνπνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη θαη ε 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[26] 

 

νξγαλσηηθή δνκή. Δπεηδή ε ηππηθή νξγάλσζε δελ είλαη ν ζθνπφο αιιά ην κέζν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθή (Σδσξηδάθεο 

& Σδσξηδάθε, 1999).  

 

Άηππε νξγάλσζε  

χκθσλα µε ηνπο Σδσξηδάθε & Σδσξηδάθε (1999) ε άηππε νξγάλσζε ζπλππάξρεη 

µε ηελ ηππηθή νξγάλσζε θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απνηειείηαη απφ νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

γηα λα θαιχςνπλ δηάθνξεο αλάγθεο ησλ µειψλ ηνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ άηππσλ νκάδσλ είλαη νη θνηλνί ζηφρνη, ηα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη 

αληηιήςεηο. Ζ άηππε νξγάλσζε δελ έρεη νξγαλσηηθή δνκή θαη δελ αλαθέξεηαη ζην 

νξγαλφγξακκα ηνπ νξγαληζκνχ, φκσο πνιιέο θνξέο βνεζά έκκεζα ζηελ επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ  ηνπ νξγαληζκνχ. 

   

Ζ Έλλνηα ηεο Οξγαλσζηαθήο Αιιαγήο  

Με ηνλ φξν «αιιαγή λνείηαη  ε κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζε κηα 

άιιε ή ε κεηάβαζε απφ έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ, δειαδή κηα 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ζε λέν 

πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε θη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ» 

(Κπξηαδφπνπινο Π., ακαληά Δ. 2015, ζει. 101),. 

 Αιιαγή είλαη ε δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ηξφπνπ µε ηνλ νπνίν ελεξγεί έλα 

άηνκν ή έλαο νξγαληζκφο, απφ έλα ζχλνιν ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο ζε έλαλ άιινλ. Ζ 

αιιαγή κπνξεί λα είλαη ζπζηεκαηηθή ε πξνγξακκαηηζκέλε, ή κπνξεί λα γίλεηαη µε 

ηπραίν ηξφπν» (Montana et al., 1993).  

Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο αλαθέξεηαη ζην κέιινλ, άξα ζπλεπάγεηαη µε ηελ αβεβαηφηεηα, 

νπφηε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή πξνθαιεί αληηδξάζεηο (Bartol & 

Martin, 1998). Κάζε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη δχζθνιε 

θαη πξνθαιεί αληηδξάζεηο (Certo & Certo, 2011). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο αθφκα θαη ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ηξφπν πνπ εξγάδνληαη.  

Καηά ηνπο Κπξηαδφπνπιν Π., ακαληά Δ. (2015) νη δπλάκεηο πνπ επηβάινπλ ηελ 

αιιαγή είλαη νη θαησηέξσ: 
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Σσέζειρ επισειπήζεων με ηοςρ πελάηερ ηοςρ.  Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ πιεπξάο ηεο 

επηρείξεζεο ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Η μοπθή ηος ανηαγωνιζμού. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θέξλεη αληηκέησπεο ηηο 

επηρεηξήζεηο κε νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη απαηηήζεηο. 

Η ηεσνολογική ανάπηςξη. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο επηηξέπνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο. 

Η θύζη ηηρ αλλαγήρ. Ζ αιιαγέο πιένλ πξαγκαηνπνηνχληαη παληνχ, είλαη ζπλερείο θαη 

κε φιν θαη απμαλφκελν ξπζκφ. 

 

 

 

Δηθφλα 2: Γπλάκεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ αιιαγή  

Πεγή: Κπξηαδφπνπινο Π., ακαληά Δ. 2015 

 

χκθσλα κε ηνπο Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012), νη αιιαγέο δελ έξρνληαη κφλν απφ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο αιιά θαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ.  

Γπλάκεηο 
πνπ 

επηβάιινπλ 
ηελ αιιαγή

ζρέζεηο 
επηρεηξήζεσλ 

κε ηνπο πειάηεο

ε κξθή ηνπ 
αληαγσληζκνχ

ηερλνινγηθή 
αλάππμε

ε θχζε ηεο 
αιιαγήο
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Απηφ είλαη ίζσο θαη ην βαζηθφηεξν θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ θαηά ηνπο Κπξηαδφπνπιν Π., ακαληά Δ. (2015), κε βάζε δειαδή ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο. 

Δμσηεξηθέο. Δίλαη νη αιιαγέο πξνεξρφκελεο απφ εμσγελείο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε 

ηνλ νξγαληζκφ, φπσο απφ αλαθαηαηάμεηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, δηεζλείο πνιηηηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο, ηερλνινγηθέο. 

Δζσηεξηθέο. Δίλαη νη αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ελδνγελήο παξάγνληεο φπσο, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, κεησκέλε απφδνζε, κεησκέλν εζηθφ. 

Δπίζεο νη αιιαγέο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δξαζηηθέο ή ζηαδηαθέο.   

ηαδηαθή αιιαγή. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζηαδηαθήο αιιαγήο είλαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε, ν επεξεαζκφο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε 

παιαηψλ θαη λέσλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, ε ηερλνινγηθή βειηίσζε θαη ηέινο ε 

βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Γξαζηηθή αιιαγή. ηηο δξαζηηθέο αιιαγέο δελ ππάξρεη ν ρξφλνο γηα λα ζρεδηαζηεί 

θαη λα πινπνηεζεί ζηαδηαθά θαη νκαιά ε αιιαγή. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηηθψλ 

αιιαγψλ είλαη ε εθαξκνγή λεσηεξηζκψλ, κεηαζρεκαηηζκφο νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε δεκηνπξγία λέαο δνκήο θαη ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ηέινο ε δεκηνπξγία 

λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  Σα πην ζπλεζηζκέλα πξνγξάκκαηα δξαζηηθψλ 

αιιαγψλ είλαη νη ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο, ε αιιαγή πνιηηηθψλ θιπ 

 

ηαδηαθή αιιαγή 

 

 
Γξαζηηθή αιιαγή 

πλερήο  βειηίσζε 
 Δθαξκνγή  λεσηεξηζκψλ 

Δπεξεαζκφο  νξηζκέλσλ ηκεκάησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ 

 Μεηαζρεκαηηζκφο  νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ 

Σαπηφρξνλε  ρξήζε παιαηψλ & 

λέσλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

 ε δεκηνπξγία λέαο δνκήο θαη ηξφπνπ 

δηνίθεζεο 

Σερλνινγηθή  βειηίσζε 
 Δθαξκνγή εληειψο λέσλ ηερλνινγηψλ 

Βειηίσζε  ησλ παξαγφκελσλ 
 Νέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
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πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 

Δηθφλα 3: Υαξαθηεξηζηηθά ζηαδηαθψλ θαη ξηδηθψλ αιιαγψλ 

Πεγή: Κπξηαδφπνπινο Π., ακαληά Δ. 2015 

 

Έλα άιιν επηπιένλ βαζηθφ θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ αιιαγψλ είλαη ν βαζκφο 

εηνηκφηεηαο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη δηαθξίλνληαη ζηνπο εμήο 

ηχπνπο: 

  Δπηβαιιφκελεο ή απξνγξακκάηηζηεο.  Δδψ ν βαζκφο εηνηκφηεηαο αληίδξαζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηελ αιιαγή είλαη νπζηαζηηθά θνληά ζην κεδέλ.  Δίλαη αλχπαξθηε.  «Ζ 

απξνγξακκάηηζηε αιιαγή είλαη έλα ηπραίν απνηέιεζκα πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα 

εμσηεξηθή ελέξγεηα (ελέξγεηα αιιαγήο), ε νπνία ζαλ ζηφρν έρεη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. (Κπξηαδφπνπινο Π., 

ακαληά Δ. 2015). 

Φπζηνινγηθή ή πξνγξακκαηηζκέλε. Ζ αιιαγή, εδψ πινπνηείηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ, δελ ηνλ μαθληάδεη θαη ε αληίδξαζε 

απέλαληη ηεο είλαη ειεγρφκελε θαη πξνγξακκαηηζκέλε. ε απηφ ην είδνο αιιαγήο, ε 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο 

αιιαγήο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηψζεη ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ. Π.ρ. 

ε ηνπνζέηεζε λέσλ πξντζηακέλσλ κεηά απφ ηηο θξίζεηο ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

Γηαπξαγκαηεχζηκεο.  Δδψ ε αληίδξαζε δελ είλαη ζηαζεξή.  ια είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ηφζν ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ε ίδηα ε αιιαγή θαη ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο. Π.ρ. ε ιεηηνπξγία ή φρη θπιηθείνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γεληθά νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ αθνξνχλ δπν βαζηθά επίπεδα.  

(Mullis 1999): 

 Σν ζχζηεκα παξαγσγήο.  Οη αιιαγέο ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο επεξεάδνπλ ηξείο βαζηθνχ παξάγνληεο: 

Σνλ παξάγνληα ηεο δνκήο πνπ πεξηιακβάλεη φηη αθνξά ηε ζπγθξφηεζε θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Σνλ ηερλνινγηθφ παξάγνληα πνπ πεξηιακβάλεη φηη αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο νξγαληζκνχ θαη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Σνλ παξάγνληα έξγν, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ζρεδίαζεο 

νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θάζε έξγνπ. 

 Σν ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  Δδψ πεξηιακβάλεηαη φηη αθνξά 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γεληθφηεξα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, 

ηελ ηερληθή ηνπο επάξθεηα, ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο παξαπφλσλ, νη αληακνηβέο, νη 

κεηψζεηο πξνζσπηθνχ. 

 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ 

ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΔΧΣΔΡΗΚΔ 

ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΣΑΓΗΑΚΖ ΡΗΕΗΚΖ 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΖ 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ 

ΑΛΛΑΓΖ 
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Δηθφλα 4: Σππνινγία θαη επίπεδα αιιαγψλ  

Πεγή: Υπηήξεο 2001 

 

 

Καηά ηνπο Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012), αλ θαη έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα ζηε 

δηνίθεζε αιιαγψλ θαη ππάξρνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη κνληέια δηνίθεζεο 

αιιαγψλ, ηα πξνγξάκκαηα αιιαγψλ εκθαλίδνπλ έλα ηδηαίηεξα κεγάινο πνζνζηφ 

απνηπρίαο.  Οη Beer  & Nohria, (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη έλα πνζνζηφ 70% ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο απνηπγράλνπλ.  χκθσλα  κε ηνπο Hammer θαη Champy 

(1993) κφλν ην 30% φισλ ησλ πιάλσλ επαλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

επηηπρία, κφιηο ην 23% φισλ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ βγάδνπλ ηα έμνδά 

ηνπο θαη κφλν ην 43% ησλ πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο πνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν (Cartwright & Cooper, 1993). 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη απνηπρίαο ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαθάησ ιίζηα  (Beer  & Nohria, 

2000, Kotter, 2007): 

Έιιεηςε νξάκαηνο θαη ζηξαηεγηθήο: Γελ είλαη δπλαηφλ έλαο νξγαληζκφο λα 

επηζπκεί λα αιιάμεη αλ δε έρεη μεθάζαξε γλψζε ηνπ πνπ πεγαίλεη. 

ΓΟΜΖ 

- Οξγάλσζε 

- πζηήκαηα 

εμνπζίαο & 

ειέγρνπ 

- Πνιηηηθέο 

- Γηαηκεκαηηθέο 

ζρέζεηο 

 

- ΔΡΓΟ 

- Απιφ 

- Γχζθνιν 

- Τπεχζπλν 

- Ρνπηίλαο 

 

 

 

  

ΑΝΘΡΧΠΟΗ 

- Γλψζεηο   

δεμηφηεηεο 

- ηάζεηο 

- Ζγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο 

- πκπεξηθνξά 

- Οκάδεο 

- ρέζεηο  

- ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

-  

- Δμνπιηζκφο  

- Απηνκαηνπνίεζε 

- Παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο 

- Σχπνο παξαγσγήο  
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Τπεξνςία ησλ νξγαληζκψλ: Πνιινί νξγαληζκνί πηζηεχνπλ φηη ην ηζρπξφ ηνπο φλνκα 

ζηελ αγνξά ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο αγνξέο.  

Γπζηπρψο φκσο νη αιιαγέο είλαη ηφζν απξφζκελεο πνπ ην λα επαλαπαχεηαη θαλείο 

ζεκαίλεη φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επηβίσζε ηνπ. 

Έιιεηςε δέζκεπζεο ηεο αλψηεξεο εγεζίαο: Υσξίο ηε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ 

αιιαγή ε νπνία φρη κφλν ζα πηζηέςεη αιιά θαη ζα κεηαδψζεη ην λέν φξακα δελ 

κπνξεί λα γίλεη κε επηηπρία. 

Έιιεηςε πφξσλ: Δηδηθά ζε αιιαγέο κεγάιεο θιίκαθαο ρξεηάδνληαη πνιινί 

νηθνλνκηθνί πφξνη θαζψο θαη δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα λα 

πινπνηεζνχλ. 

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε: Ζ πινπνίεζε αιιαγψλ ζπλνδεχεηαη απφ λένπο ηξφπνπο 

εξγαζίαο πνπ πξνυπνζέηεη θαηλνχξγηεο ηθαλφηεηεο απφ κεξηάο ησλ αξγαδνκέλσλ, 

απηφ νδεγεί ζε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή αθνχ νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη ην άγλσζην. 

Αληθαλφηεηα δηνίθεζεο αιιαγψλ: Ζ πινπνίεζε ηεο αιιαγή πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε ηθαλψλ ζηειερψλ πνπ λα γλσξίδνπλ πσο ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα αιιαγψλ.  

Έιιεηςε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη πξαθηηθήο:  πρλά ηα ζηειέρε πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ δελ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο. 

Διιηπήο επηθνηλσλία: Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο απαηηεί κηα 

επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ αιιαγψλ.  Γη‘ απηφ ην ιφγν ε εξψηεζε 

ζηελ νπνία πξέπεη λα απαληήζνπλ φζνη έρνπλ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε αιιαγψλ 

είλαη φρη κφλν γηαηί πξέπεη ν νξγαληζκφο λα πξνβεί ζε αιιαγέο αιιά θαη ηη φθεινο ζα 

ππάξμεη απφ απηέο. 

Αληίζηαζε θαηά ηεο αιιαγήο: Έλαο αθφκε παξάγνληαο απνηπρίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο είλαη ε αληίζηαζε θαηά ηεο αιιαγήο, πνπ ζεκαίλεη ηελ 

έιιεηςε ζηήξημεο ή παξεκπφδηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  Ο θφβνο γηα ην άγλσζην, ν 

θφβνο απψιεηαο ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ  ή πξνλνκίσλ, ε έιιεηςε ηθαλνηήησλ 

δηνίθεζεο δελ έθαλε απνδεθηή ηελ αιιαγή θαη νδήγεζε ηειηθά ζε απνηπρία ην 

πξφγξακκα. Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012) 
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2.1.2 Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

πλήζσο νη θνξείο ησλ αιιαγψλ δίλνπλ έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαβιέπνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ν νπνίνο θαηέρεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ πινπνίεζε θαη επηηπρία ηεο αιιαγήο.  

ια ηα πξνγξάκκαηα αιιαγψλ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα κνξθή 

αληίζηαζεο θαηά ηεο αιιαγήο αλεμάξηεηα απφ ην πφζν αλαγθαία θξίλεηαη θαη απφ ην 

πφζν θαιά ηε ρεηξίδεηαη ν νξγαληζκφο. 

Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη θαηλφκελν γλσζηφ ηφζν ζηελ ςπρνινγία φζν θαη ηε 

δηνηθεηηθή επηζηήκε.  Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή πεξηγξάθεηαη σο ε έιιεηςε 

ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο. 

Αηηίεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

Οη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ αιιαγή απνηεινχληαη απφ ηξείο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ αληίζηαζε θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζηάζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή θαηά ηνπο Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012): 

Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε, πνπ αθνξά ζην ηη πηζηεχεη ην άηνκν αλαθνξηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνλ ίδην θαη γηα 

ηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηηο αιιαγέο, φπσο ραξά, πίθξα, ζπκφο αγσλία θιπ 

Ζ ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ηεο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλδένληαη 

κε πξάμεηο πνπ κπνξεί λα είλαη ππέξ ή θαηά ησλ αιιαγψλ. 
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Δηθφλα 5: Γηαζηάζεηο Αληίζηαζεο ζηελ Αιιαγή 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη: 

 Ο θφβνο ζηελ ηδέα ηνπ λένπ θαη ζπλεπψο ηνπ αγλψζηνπ 

 Ζ αλαζθάιεηα ιφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ 

λέσλ ζπλζεθψλ 

 Ζ αγσλία ηεο απψιεηαο κηαο θαηνρπξσκέλεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ θέξλεη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο 

 Ο θφβνο ηεο απψιεηαο ηνπ θχξνπο θαη ηεο αλαγλψξηζεο πνπ πεγάδεη απφ ηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπ 

 Σν αίζζεκα ηεο ζπλήζεηαο θαη ε απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο. 

 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Παξάγνληεο θνπιηνχξαο 

Ηδενινγίεο: ε ειηθία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, δεδνκέλνπ φηη νη λένη ζε 

ειηθία είλαη πην δεθηηθνί ζηελ αιιαγή απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο   

Αληίζηαζε 
ζηελ Αιιαγή

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ

ΓΗΑΣΑΖ

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΣΑΖ

ΓΝΧΣΗΚΖ
ΓΗΑΣΑΖ
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Αμίεο: έρνπκε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθή πξνέιεπζε, ην θχιιν, ην ζξήζθεπκα θιπ   

Πνιηηηζκηθέο: πνηθίια εξεζίζκαηα απφ ην θνηλσληθφ, κνξθσηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ επηδξνχλ αλάινγα. 

 Οη Nord et al.,. (1987) αληηκεηψπηζαλ ηηο αξρέο πνπ έρεη θάπνηνο ζηελ 

εξγαζία ηνπ σο θαζξέπηε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ γηα απηφ πνπ 

ζεσξεί απηφο σο απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη πξνηηκψκελε ζηάζε. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο γηα ηνπο 

εξγαζηαθνχο ζηφρνπο θάπνηνπ σο ελζηαιαγκέλνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν (Harpaz M. S. I., 2013). 

 Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

πγθξνχζεηο: πξνζσπηθά αηζζήκαηα ερζξφηεηαο, αληηπάζεηαο, αληηπαιφηεηαο 

νδεγεί ζε έιιεηςε ζεβαζκνχ, εθηίκεζεο ζπλαδειθηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο  

Έιιεηςε ηθαλφηεηαο: ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκνχ θαη νκαδηθή αιιειεγγχεο 

πκκφξθσζε κε ηνπ θαλφλεο: εκθάληζε θξνπζκάησλ απεηζαξρίαο θαη 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

Δηνηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ: ε αλαγλψξηζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θάζε νξγαληζκνχ βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ζηηγκήο ψζηε λα 

εηζαρζεί ε αιιαγή, ζπλεπψο ππάξρεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 Φπρνινγηθνί παξάγνληεο 

Ζ ζηέξεζε θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ, ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, ε 

ζηέξεζε θνηλσληθήο ζέζεο, ην άγρνο νηη ε αιιαγή ζα ηνπο επεξεάζεη 

αξλεηηθά.  Ο βαζκφο απηνεθηίκεζεο επίζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, νη 

ππάιιεινη κε ρακειή απηνεθηίκεζε ζπλήζσο έρνπλ εληνλφηεξε αλεζπρία γηα 

ηελ αιιαγή απφ απηνχ κε πςειφ δείθηε απηνεθηίκεζεο πνπ εθθξάδνπλ κε 

άλεζε ηελ άπνςε θαη ηε γλψκε ηνπο. 

Καηά ηνπο Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012) ζπγθεθξηκέλεο αηνκηθέο δηαθνξέο 

εμεγνχλ ηνλ πινπξαιηζκφ ζηηο αληηδξάζεηο πξνο ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή.  

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ, ε πςειή 

απηφαπνηειεζκαηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε αλνρή ζε ακθίβνιεο θαηαζηάζεηο, ε 
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ςπρνινγηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ε δεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο είλαη θπξίσο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε 

αιιαγέο. 

 

Ζ αληίζηαζε θαηά ηεο αιιαγήο είλαη κηα αξλεηηθή ζηάζε κε γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηάζεηο.  Οη ζηάζεηο απηέο δελ βξίζθνληαη 

πάληα ζε ζπκθσλία. 

 

Ζ αληίζηαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί είηε σο παζεηηθή είηε σο ελεξγεηηθή αληίδξαζε. 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζην θαησηέξσ ζρήκα ε παζεηηθή αληίδξαζε πεξηιακβάλεη 

ζπκπεξηθνξέο φπσο «ζε φια ζπκθσλψ ρσξίο λα πξνζπαζψ γηα ηίπνηα», «δελ 

κνηξάδνκαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο», ελψ ε ελεξγεηηθή αληίδξαζε  πεξηιακβάλεη 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ε άξλεζε ζπκκεηνρήο, παξαπνίεζε ζηνηρείσλ, δηάδνζε ςεπδψλ 

πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο, απεηιέο θιπ 
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Δηθφλα 6: πκπεξηθνξέο ελεξγεηηθήο & παζεηηθήο αληίζηαζεο ζηηο αιιαγέο 

Πεγή: Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. 2012 

 

Μηα νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ δεκηνπξγεί άγρνο θαη νη εξγαδφκελνη πξνβάινπλ 

αληίζηαζε, δεκηνπξγεί  αξλεηηθφ θιίκα ζηνλ νξγαληζκφ θαη εκθαλίδνληαη ζπρλέο 

ζπγθξνχζεηο, αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, αλαζθάιεηαο θαη ρακειφ εζηθφ.   

χκθσλα κε ηνπο Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012), ηα ζπκπηψκαηα ηεο αληίζηαζε 

θαηά ηεο αιιαγήο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

Άκεζε άξλεζε ζπλεξγαζίαο: νη εξγαδφκελνη αλ ηνπο ην επηηξέπεη ε ζέζε ηνπο 

κπνξνχλ άκεζα λα αξλεζνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. 

Κηλήζεηο παξεκπφδηζεο: φζνη δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ αιιαγή κπνξνχλ λα αξρίζνπλ 

λα ζέηνπλ εκπφδηα κε πιάγην ηξφπν, φπσο κεηάδνζε θεκψλ θιπ 

Ναη κελ αιιά: φζνη δελ ζπκθσλνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο 

ειεχζεξα κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ επηθαλεηαθά αιιά ππνγείσο λα ππνδαπιίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο αιιαγήο. 

Δλεξγεηηθή Αληίζηαζε

• Αξλνχκαη θαηεγνξεκαηηθά

• ακπνηάξσ

• Γηαδίδσ θήκεο

• Γεκηνπξγψ αξλεηηθφ θιίκα

• Απεηιψ

Παζεηηθή Αληίζηαζε

• Πξνζπνηνχκαη άγλνηα

• Γελ κνηξάδνκαη πιεξνθνξίεο

• ΝΑΗ!, αιιά θακία 
πξνζπάζεηα

• θάβσ ηνλ ιάθθν
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ακπνηάδ/θαηαζηξνθέο:  νη εξγαδφκελνη πνπ θνβνχληαη ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

κπνξεί λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα θαηαζηξέςνπλ ηα λέα κεραλήκαηα. 

Γεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο:  κηα αιιαγή πνπ δεκηνπξγεί αληηζηάζεηο θαίλεηαη 

θαη απφ ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλέο ζπγθξνχζεηο, ρακειφ εζηθφ, αίζζεκα αλαζθάιεηαο, 

ρακειή ππνθίλεζε θαη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ. 

Ζ χπαξμε ηεο αληίιεςεο ζηα άηνκα φηη εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ζα αλαγθαζηνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπο, σο άκπλα ηα νδεγεί ζην λα ζέινπλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ εξγαζία θαη ην ρψξν ηνπο. 

Σα αλσηέξσ κπνξεί εχθνια λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ην ελαξθηήξην γεγνλφο γηα ηελ 

εκθάληζε θαη κε ινγηθήο αληίζηαζεο, αληίζεηα πεγάδεη απφ θάπνηα άζρεκε 

πξνδηάζεζε, ίζσο θαη παξάινγε εκκνλή απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο ή ζπλαδέιθνπο. 

 Ζ απφθξπςε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ε απνθπγή επηθνηλσλίαο  δεκηνπξγεί κηα 

θαηάζηαζε ζπγθαιπκκέλεο ερζξφηεηαο θαη θαζψο ε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη ε 

επηζεηηθφηεηα εθθξάδεηαη κε φιν θαη πην άκεζνπο ηξφπνπο, ζπζηεκαηηθά θαη θαη‘ 

επαλάιεςε πξνθαιψληαο πιεζψξα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ. 

Οη ακπληηθνί κεραληζκνί ηνπ εξγαδνκέλνπ εκθαλίδνληαη φηαλ δελ ππάξρεη θακία 

αίζζεζε νξίνπ κεηαμχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, 

φηαλ δελ ππάξρεη θακία αληίιεςε γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν. Γελ ππάξρεη 

θαλέλαο ελζνπζηαζκφο ή ζεκείν επαθήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγείηαη  

κηα ζρέζε ζηελ νπνία εξγαδφκελνη ζπγθξνχνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα επηβιεζνχλ. 

ηαλ νη εξγαδφκελνη έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε ζπλήζσο ν έλαο απνθεχγεη ηελ 

αληηπαξάζεζε, βάδνληαο ζηελ άθξε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ηνπ θαη εχρεηαη ν άιινο 

λα ζπκκνξθσζεί, ε άιιε πιεπξά φκσο εθθνβίδεη θαη δπζθεκεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δηθά ηνπ ζέισ. Οη εξγαδφκελνη είλαη 

ζπκσκέλνη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη πξνζπαζνχλ λα επηβιεζνχλ δηφηη θνβνχληαη 

φπνηνλ ζεσξνχλ δηαθνξεηηθφ ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πιήμε θαη απψιεηα 

δεκηνπξγηθφηεηαο εκθαλίδεηαη, ε νπνία έρεη επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. (Hazen M.A., 1994)," 

ε πεξηφδνπο θξίζεο φπνπ έλα άηνκν δελ κπνξεί ή δελ ζέιεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε 

κηαο δχζθνιεο επηινγήο ή απφθαζεο μεθηλά κηα αληίδξαζε πνπ κνηάδεη κε 
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θαηαδησθηηθφ παξαιήξεκα ελαληίσλ ηνπ ζπληξφθνπ (Hirigoyen, 2009), ε άιιε 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ κπαίλεη ζε κηα θαηάζηαζε έληνλνπ άγρνπο, βηψλεη έληνλν 

ζπκφ αιιά θαη ληξνπή αθνχ ππνκέλεη ηνλ εμεπηειηζκφ ληψζνληαο αλήκπνξε λα 

αληηδξάζεη 
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2.2 Δξγαζηαθφο εθθνβηζκφο (mobbing) 

2.2.1  Φπρνινγηθή Παξελφριεζε 

Ο φξνο «ςπρνινγηθή παξελφριεζε» ζεσξείηαη έλα παιηφ θαηλφκελν πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. 

Ζ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ 

δεκηνπξγία ζνξχβνπ απφ ελνριεηηθνχο γείηνλεο σο θαη εθθνβηζκφ. Δίλαη θάζε 

κνξθή επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο, 

ή παξελφριεζε, ή θίλδπλν, θαη ζπρλά γίλεηαη απφ άηνκα πνπ δνπλ θνληά ζε καο.  

Ζ απνθιίλνπζα αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απνηεινχζε αλέθαζελ έλα 

θεθαιαηψδεο εξεπλεηηθφ ζέκα γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. ηελ αξρή δφζεθε 

έκθαζε ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ησλ 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ.  

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην έλα είδνο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν αλέθαζελ ήηαλ παξφλ κέζα ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο  αιιά, δελ είρε κειεηεζεί φζν ζα έπξεπε. Απφ ην 1983, ν δηεζλήο 

νξγαληζκφο εξγαζίαο (ILO
3
) ζε έθζεζή ηνπ ζεκεηψλεη φηη πξέπεη λα δνζεί ε ίδηα 

έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή βία κε ηε θπζηθή βία, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ζπλεπεηψλ 

ηεο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.   Ζ ςπρνινγηθή βία δελ είλαη κφλν κηα ζνβαξή 

κνξθή βίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη ζπλέπεηεο απφ 

απηή ηε κνξθή βίαο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο θαη κε ζπλέπεηεο φζν ε θπζηθή βία.  

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δξγαζίαο έξεπλα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

έδεημε φηη έλαο ζηνπο δπν ππαιιήινπο έρνπλ εθθνβηζηεί ζηελ εξγαζία ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθά ελεξγήο δσήο ηνπο, ελψ 78% ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε κηα λνηηναθξηθαληθή έξεπλα έδεημε φηη είραλ δνθηκάζεη 

ςπρνινγηθή βία ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

(Meyer, H.W. & Kirsten, G.J.C., 2014). 

Οη Hoel & Cooper (2002), νινθιήξσζαλ κηα έξεπλα γηα ηνλ εθθνβηζκφ κε έλα 

δείγκα 5.288 ζπκκεηερφλησλ απφ 70 δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο.  Ζ έξεπλα απηή 

έδεημε φηη έλαο ζηνπο δέθα εξγαδφκελνπο είρε δερζεί απεηιέο ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

κήλεο, πνζνζηφ πνπ απμάλεηαη ζηνπο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο φηαλ ε πεξίνδνο 

                                                 
3 International Labor Organization 
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έξεπλαο απμάλεηαη ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.  Ο εθθνβηζκφο θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη θπξίσο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε θπιαθέο, ηαρπδξνκεία θαη 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο.  Οη δηεπζπληέο ή νη 

πξντζηάκελνη ή άηνκα ζε αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο αλαθέξζεθαλ σο ππαίηηνη 

ηνπ εθθνβηζκνχ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ άλσ ηνπ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ.  

χκθσλα κε ηελ Hirigoyen «νξηζκέλεο δηαζηξνθηθέο ελέξγεηεο είλαη ηφζν 

ζπλεζηζκέλεο θαη θαζεκεξηλέο, ψζηε ζεσξνχληαη θαλφλαο».  

Ζ αξρή γίλεηαη κε κηα απιή έιιεηςε ζεβαζκνχ, έλα ςέκα ή κηα εθκεηάιιεπζε. 

ια απηά ζεσξνχληαη αλππφθνξα κφλν φηαλ καο δεκηψλνπλ άκεζα. ε 

επαλαιακβαλφκελα ηέηνηα θαηλφκελα, εθφζνλ ε θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο δελ αληηδξά, νη ζπκπεξηθνξέο 

κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε απνδεδεηγκέλα αθχζηθεο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα 

ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ-ζπκάησλ. 

Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ εζηθή παξελφριεζε 

ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη γηα λα ζπκβεί θάηη 

ηέηνην πηζαλφλ λα ππάξρεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή έιιεηςε κέζα ζηε ζρέζε ή αθφκα 

θαη κηα ππεξβνιηθή νηθεηφηεηα. Ζ ππεξβνιηθή νηθεηφηεηα πνιιέο θνξέο πξνθαιεί 

θφβν κε απνηέιεζκα ην πην νηθείν άηνκα λα απνηειέζεη ην αληηθείκελν πνπ ζα 

ππνζηεί ηελ κεγαιχηεξα βία. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζχηεο εθιακβάλεη ηε ζρέζε 

απηή σο ηδηαίηεξα ζηελή θαη σο εθ ηνχηνπ απνπληθηηθή νπφηε πξνζπαζεί λα 

θξαηήζεη ην άιιν άηνκν ζε κηα ζρέζε εμάξηεζεο ή ηδηνθηεζίαο γηα λα κπνξέζεη 

θαη ν ίδηνο λα θξαηήζεη ηελ απηνθπξηαξρία θαη παληνδπλακία ηνπ. Απφ ηελ άιιε 

δε πιεπξά, ην ζχκα γεκίδεη απφ ελνρηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ακθηβνιίεο, έηζη δελ 

αληηδξά. 

 

2.2.2 Οξνινγία θαη έλλνηα ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

Ση ελλννχκε φκσο φηαλ κηιάκε γηα «ςπρνινγηθή παξελφριεζε»; χκθσλα κε κειέηε 

ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (2013) δελ ππάξρεη 

έλαο μεθάζαξνο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ςπρνινγηθή παξελφριεζε ζε δηεζλή επίπεδν. ηελ νπζία αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο 

φξνπο παξαηεξνχληαη ειάρηζηεο δηαθνξέο, νη νπνίεο νθείινληαη είηε ζηε ζπρλφηεηα 
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είηε ζηελ έθθαλζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζ‘ φηη ην θαηλφκελν έρεη πξνζεγγηζηεί δηεζλψο απφ ρψξεο κε 

γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηάθνξεο  αιιά θαη απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο φπσο ςπρνινγίαο, εξγαζηαθήο ςπρνινγίαο, θνηλσληνινγίαο, λνκηθήο, θ.α. 

(Saunders  2007, Einarsen 2010). 

 Χζηφζν, νη εξεπλεηέο αλεμαξηήησο απφ ηελ ρψξα θαη θιάδν πξνέιεπζεο ηνπο, 

ζπκθσλνχλ φηη αλαθέξνληαη ζην ίδην θαηλφκελν θαη ηνπ απνδίδνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά (Hauge, Skogstad & Einarsen 2007, Slin 2009).  

Ζ ςπρνινγηθή παξελφριεζε ή  εθθνβηζκφο ζχκθσλα κε ηνπο Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ 

Η. (2012), νξίδεηαη σο ε θαηάζηαζε φπνπ έλα άηνκν γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

αληηιακβάλεηαη φηη είλαη απνδέθηεο επίκνλσλ αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ έλα άιιν 

άηνκν ή άιια άηνκα, θαη φπνπ ν ζηφρνο ηνπ εθθνβηζκνχ έρεη δπζθνιία λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Όξνη κε ηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ην θαηλφκελν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: 

 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 1970 νη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί παξνπζηάδνπλ 

δηάθνξνπο φξνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπλ φκσο ην ίδην θαηλφκελν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή δίσμε 

ελφο ζπλαδέιθνπ, ελφο πθηζηάκελνπ ή αθφκε θαη ελφο πξντζηάκελνπ, ε νπνία, αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλερή βάζε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά θνηλσληθά, 

ςπρνινγηθά θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζην ζχκα (Einarsen 1999· Saunders  

2007).  

Φαίλεηαη πσο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ 

φζνλ αθνξά ηελ νξνινγία, ηνπο νξηζκνχο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηήο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Einarsen  2010) 

 

Οη ζπλεζέζηεξνη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλαληάκε ηνλ εξγαζηαθφ εθθνβηζκφ ζηελ 

βηβιηνγξαθία είλαη: 

Mobbing (=ζπκκνξηνπνίεζε, ε ελέξγεηα ηεο πεξηθχθισζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε θάπνηνλ). Σν θαηλφκελν πεξηγξάθεηαη κε απηφλ ηνλ φξν 
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ζηε Γεξκαλία θαζψο θαη ζε γαιιφθσλεο πεξηνρέο φπνπ ελαιιάζζεηαη κε ηνλ φξν 

Harcèlement moral (= εζηθή παξελφριεζε), 

Harassment (=παξελφριεζε). ηε Φηλιαλδία,  

Pesten (=εθθνβηζκφο). ηελ Οιιαλδία, 

Workplace aggression (=επηζεηηθφηεηα), emotional abuse (=ζπλαηζζεκαηηθή 

θαθνπνίεζε) θαη workplace bullying (=εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο). ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο.  

Acoso (=παξελφριεζε) & maltrato psicológico (= ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε). ηηο 

ηζπαλφθσλεο πεξηνρέο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη νη δπν φξνη. 

Πεγή: Σνχθαο Γ. θαη ζπλ., 2011 

Δπίζεο ζπλαληνχκε θαη ηνπο φξνπο: 

abuse (= θαθνπνίεζε),  

abusive supervision (= θαηαρξεζηηθή επνπηεία),  

dysfunctional behavior (= δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά),  

emotional tyranny (= ζπλαηζζεκαηηθή ηπξαλλία),  

employee mistreatment (=θαθνκεηαρείξηζε ππαιιήισλ),  

generalized workplace abuse (= γεληθεπκέλε θαθνπνίεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν),  

interpersonal conflicts (= δηαπξνζσπηθέο δηελέμεηο),  

intolerable behavior (= αθφξεηε ζπκπεξηθνξά),  

leader bullying (= δηεπζπληηθφο εθθνβηζκφο),  

personality conflicts (= δηελέμεηο πξνζσπηθνηήησλ),  

petty tyranny (= κεδακηλή ηπξαλλία),  

psychological abuse (= ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε), 

psychological terror (= ςπρνινγηθή ηξνκνθξαηία),  

scapegoating (=απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο, εμηιαζηήξην ζχκα) 

social undermining (= θνηλσληθή ππνλφκεπζε),  
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verbal abuse (= ιεθηηθή θαθνπνίεζε),  

victimization (= ζπκαηνπνίεζε), 

workplace deviance (= απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο),  

workplace incivility (= εξγαζηαθή αγέλεηα),  

workplace trauma (= εξγαζηαθφ ηξαχκα).  

 

Όξνο πγγξαθέαο Οξηζκφο 

Abusive 

behavior/ 

Emotional  

abuse 

Keashly et al. Δρζξηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπλδέεηαη κε 

ζεμνπαιηθφ ή ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν ε νπνία θαηεπζχλεηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα πξνο άιια ηα νπνία ζηνρνπνηνχληαη σο ππνλνκεπηέο ησλ 

θαλφλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο 

Bullying  Einarsenetal  Πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο θαη αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδφκελνπο.  Γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

κηα ελέξγεηα σο bullying ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ζε κηα 

ρξνληθή πεξίνδν θαη ηα άηνκα λα έρνπλ δπζθνιίεο λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο.  Γελ ππάξρεη bullying φηαλ θαη ηα δπν κέξε έρνπλ θαηά 

πξνζέγγηζε «ίζε ηζρχ» 

Bullying O‘ Mooreetal πκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελε ιεθηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα πξνεξρφκελε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα ελαληίνλ άιισλ 

Bullying  Hoeletal  Καηάζηαζε ζηελ νπνία έλα ή δηαθνξεηηθά άηνκα πθίζηαληαη θαη‘ 

εμαθνινχζεζε, ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άιια άηνκα ρσξίο λα κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Μηα κεκνλσκέλε αξλεηηθή πξάμε δελ απνηειεί bullying 

Bullying Salin  Δπαλαιακβαλφκελεο θαη δηαξθείο αξλεηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο.  Σα άηνκα-ζηφρνη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο.  Bullying δελ είλαη νη επαλαιακβαλφκελεο θαη δηαξθείο αξλεηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα δηέλεμε κεηαμχ κεξψλ ίδηαο ηζρχνο 

Harassment Brodsky Δπαλαιακβαλφκελεο θαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ έλα άηνκν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαπηέζεη, λα θζείξεη ή λα απνγνεηεχζεη έλα άιιν άηνκν.  

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κε δηάξθεηα, πνπ πξνθαιεί ςπρνινγηθή πίεζε, 
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θφβν, εθθνβηζκφ θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε άιια άηνκα 

Mobbing  Zapf  Mobbing ζηελ εξγαζία ζεκαίλεη harassing, bullying, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 

πξνζβνιή θαηά ηελ αλάζεζε ή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθά θαηψηεξε ζέζε απφ άιιν ή άιια άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία 

Mobbing  Ege  Σν mobbing είλαη έλαο πφιεκνο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηνλ νπνίν δηακέζνπ ηεο 

ςπρνινγηθήο βίαο, εζηθήο ή θαη θπζηθήο, έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα είλαη 

αλαγθαζκέλα λα ππφθεηληαη ζηε ζέιεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηηηζεκέλσλ.  

Απηή ε βία εθθξάδεηαη κέζσ ζπρλψλ θαη παξαηεηακέλσλ επηζέζεσλ πνπ έρνπλ 

ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηελ πγεία 

Mobbing 

Psychological 

terror 

Leymann Δρζξηθή θαη κε εζηθή επηθνηλσλία πνπ εθδειψλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ελαληίνλ ελφο άιινπ, ν νπνίνο ρσξίο 

ππνζηήξημε θαη άκπλα είλαη αλαγθαζκέλνο λα δέρεηαη ηηο ζπλερείο 

θαηαπηεζηηθέο ελέξγεηεο.  Οη ελέξγεηεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

ζπρλφηεηα (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα) θαη γηα κηα καθξά ρξνληθή 

πεξίνδν (δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ) 

Scapegoating Thylefors Καηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα είλαη εθηεζηκέλα γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε επαλαιακβαλφκελεο αξλεηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

Work 

harassment 

Bjorkqvistetall  Δπαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηνλ ςπρηθφ (αιιά κεξηθέο 

θνξέο θαη ην ζσκαηηθφ) πφλν θαηεπζπλφκελεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηα 

νπνία γηα θάπνην ιφγν δελ είλαη ηθαλά λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

Workplace 

trauma 

Wilson  Οινθιεξσηηθή απνζχλζεζε ησλ ςπρηθψλ αληηζηάζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζθφπηκεο ζπλερείο θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ηνπ εξγνδφηε ή 

θάπνηνπ ηεξαξρηθά αλψηεξνπ 

 

Δηθφλα 7: Οξνινγία-πγγξαθείο θαη νξηζκνί ηεο ςπρνινγηθήο βίαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν 

 

Ο φξνο mobbing (a ―mob‖ of bullies έλαο φρινο πνπ εθθνβίδεη), ρξεζηκνπνηήζεθε 

πξψηε θνξά ην 1800 απφ ηνπο βξεηαλνχο βηνιφγνπο, ζηε πεξηγξαθή ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαηά ηελ πηήζε, νξηζκέλσλ εηδψλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ. Σν 1900, ν 

εζνιφγνο Konrad Lorenz
4
 ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ηελ ερζξηθή 

                                                 
4 Konrad Lorenz Απζηξηαθφο δσνιφγνο, εζνιφγνο θαη νξληζνιφγνο 1973, Νφκπει Ηαηξηθήο ή Φπζηνινγίαο κειέηεζε ηελ 
επηζεηηθφηεηα σο κέζν πνπ βνεζά ζηελ επηβίσζε ησλ εηδψλ ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ.   
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ζπκπεξηθνξά ηεο πιεηνςεθίαο ηεο αγέιεο, έλαληη ησλ αδχλαησλ δψσλ ηεο ίδηαο 

ξάηζαο.  

Σνλ φξν  ηνλ ζπλαληάκε ζηε Γεξκαλία θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ηχπνο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ καξηπξείηαη ζπρλφηεξα εθεί είλαη ε επίζεζε πξνο ηνλ 

εξγαδφκελν-ζηφρν απφ κηα νκάδα ζπηψλ (mob) θαη φρη απφ έλαλ κεκνλσκέλν ζχηε, ν 

νπνίνο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν bully (Kelly 2005-Saunders  

2007), ν φξνο απηφο αθνξά θπξίσο έκκεζεο κνξθέο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ φξν bullying, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε άκεζεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(ι.ρ. εκθαλείο πξάμεηο φπσο ζπξσμίκαηα θ.ιπ.). 

 

χκθσλα κε ηνλ Einarsen (2010), ν φξνο bully είλαη ηδσκέλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζχηε, θαη παξαπέκπεη, θπξίσο ζην πξφζσπν εθείλν, ην νπνίν έρεη επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εξγαδφκελσλ-ζηφρσλ. Αληίζεηα, ν 

φξνο mobbing ζρεηίδεηαη κε ηνλ εξγαδφκελν ζηφρν θαη θπξίσο κε ην πψο 

αληηιακβάλεηαη απηφο κηα ηέηνηνπ είδνπο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο φξνο απηφο, 

δειαδή, είλαη ηδσκέλνο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκάησλ, ηα νπνία ζπζηεκαηηθά 

εθηίζεληαη ζε θάπνην είδνο παξελφριεζεο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζχηεο θαη, 

εληέιεη, ζπκαηνπνηνχληαη (Einarsen  2010).  

Χζηφζν, εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη αθφκα θαη ν φξνο bullying δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε ζηεξενηππηθή εηθφλα ελφο δεζπνηηθνχ, αλάγσγνπ θαη επηζεηηθνχ 

αηφκνπ, αιιά παξαπέκπεη θαη ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο 

ηνπ mobbing (Einarsen  2010).  

Γελ ζπληζηνχλ εξγαζηαθφ εθθνβηζκφ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκφδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ: 

 Να κπαίλνπλ ινγηθά θξηηήξηα απφδνζεο. 

 Να ηίζεληαη εθηθηέο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ. 

 Να γίλνληαη επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Να δερηεί παξαηήξεζε γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, εθφζνλ ππάξρεη 

 Να ελεκεξψλεηαη ν εξγαδφκελνο γηα ηε κε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ απφδνζε εθ‘ 

φζνλ απηφ απνηειεί δίθαηε θαη πξαγκαηηθή θξίζε. 
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Αηηίεο εκθάληζεο ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

Οη εκπεηξηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηνπ εθθνβηζκνχ ζηελ εξγαζία έρνπλ 

αληηκεησπίζεη θπξίσο δχν δεηήκαηα: ην ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκάησλ θαη 

ην ξφιν ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ, ζηηο κειέηεο εμεηάδνληαη ιφγνη 

πνπ κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηελ έξεπλα. Μηα θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκε ζηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Felson θαη Tedeschi, 1993). Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

βιέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο σο λφκηκεο αθφκα θαη 

εζηθνπιαζηηθέο, ε γλψζε γηα ηελ επίξξηςε επζπλψλ θαη ν απνινγηζκφο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπο είλαη θεληξηθήο ζπνπδαηφηεηαο. ε κηα κειέηε 

ζηελ Ηξιαλδία κέζσ ζπλέληεπμεο κεηαμχ 30 ζπκάησλ εθθνβηζκνχ, φια ηα ζχκαηα 

θαηεγφξεζαλ ηε δχζθνιε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχηε (Seigne, 1998). Πεξίπνπ νη κηζνί 

απφ απηνχο ζπλδχαζαλ ηνλ εθθνβηζκφ κε κηα αιιαγή ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

ππνηηζέκελνπ ζχηε, ζηνλ νπνίν δφζεθε ζέζε κε δχλακε. Δπίζεο πεξίπνπ δχν ζηα ηξία 

ζχκαηα ζεψξεζαλ φηη ν ζχηεο ηνπο δήιεπε ηδηαίηεξα δηφηη δηέζεηαλ πεξηζζφηεξα 

πξνζφληα απφ απηφλ. 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε θηλιαλδηθφ παλεπηζηήκην (Bjo Èrkqvist et al., 1994a) έγηλε 

πξνζπάζεηα λα εμεηαζηνχλ αληηιεπηνί ιφγνη παξνπζίαο εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ. Οη 

ηξεηο θχξηνη ιφγνη πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ν αληαγσληζκφο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο  

εξγαζίαο, ν θζφλνο, θαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο απφ ηνλ ζχηε. Έλα κεγάιν κέξνο 

επίζεο ζεψξεζε φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχκαηνο ζπλέβαιε ζην λα γίλεη αληηθείκελν 

εθθνβηζκνχ. Σα ζχκαηα θπζηθά εκθαλίδνληαη αβέβαηα γηα ην αλ απηφ ήηαλ ε αηηία. 

Μηα άιιε θηλιαλδηθή κειέηε ζε αλψηεξνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο (Vartia, 1996), 

κεηαμχ 95 ζπκάησλ πνπ ήηαλ θαη κέιε ηεο έλσζεο ηνπο, παξνπζίαζε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. ε απηήλ ηελ κειέηε ην 68% είδε ην θζφλν σο ηνλ θχξην ιφγν πνπ 

εθθνβίδνληαλ, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

κε 42%, ην θπλήγη ηεο πξναγσγήο κε 38% θαη ηέινο ηελ απνδνρή απφ ηνλ 

πξντζηάκελν κε 34%. Ο θζφλνο ήηαλ επίζεο ν πην θνηλφο παξάγνληαο πνπ 

αλαθέξζεθε απφ 278 ζχκαηα ζε κηα λνξβεγηθή έξεπλα (Einarsen et al., 1994a), πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ κηα γεληθή αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζηπι εγεζίαο. Δληνχηνηο, 
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απηά ηα ζχκαηα επίζεο ζεψξεζαλ φηη ε έιιεηςή πφξσλ θαη απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο ν ρακειφο απηνζεβαζκφο, ε ζπζηνιή, θαη ε έιιεηςε 

δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ, ζπλέβαιε ζην πξφβιεκα. Μφλν κεξηθά απφ 

ηα ζχκαηα θαηεγφξεζαλ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο απφ ηνλ παξαβάηε θαη ην ίδην ην 

ζχκα, φπσο κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη ην θνηλσληθφ θιίκα ζηελ εξγαζία. 

Ο Leymann (1993) κε βάζε ηηο έξεπλεο ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ηέζζεξηο παξάγνληεο 

είλαη ζεκαληηθνί ζηελ απνδνρή ηεο χπαξμεο ηεο παξελφριεζεο ζηελ εξγαζία:  

(1) αλεπάξθεηεο ζην εξγαζηαθφ πιάλν, 

(2) αλεπάξθεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο εγεζίαο, 

(3) ζχκα θνηλσληθά εθηεζεηκέλν θαη  

(4) ρακειά εζηθά πξφηππα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Felson θαη Tedeschi (1993), ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επηζεηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη απφ ηηο δηακαξηπξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηνλ έιεγρν ησλ αληηιακβαλφκελσλ 

αδηθηψλ. Αλ θαη Felson θαη Tedeschi ππνζηεξίδνπλ φηη ν εθθνβηζκφο είλαη έλα 

παξάδεηγκα επηζεηηθφηεηαο αξπαθηηθνχ, νη Leymann (1996) θαη Einarsen et al., 

(1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ν εθθνβηζκφο πξνθαιείηαη απφ κηα ζχγθξνπζε ζρεηηθή κε 

ηελ εξγαζία. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ην θνηλσληθφ θιίκα ζηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο 

είλαη πεξηζζφηεξν απφ δχζθνιν θαη δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

θιηκαθσζνχλ ζε πην ζθιεξέο θαη πξνζσπνπνηεκέλεο ζπγθξνχζεηο (van de Vliert, 

1984) ή αθφκε θαη ζε πφιεκν (Kaye, 1994).  

Ζ νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ αληηπάινπ γίλεηαη ν ζηφρνο πνπ πξέπεη λα θεξδεζεί απφ 

ηνπο αληηπάινπο (Glasl, 1994). ε ηέηνηεο ηδηαίηεξα θιηκαθνχκελεο ζπγθξνχζεηο 

ακθφηεξα ηα αληίπαια κέξε απαμηψλνπλ ηνλ αληίπαιν, επηηξέπνληαο θαηά ζπλέπεηα 

ην ρεηξηζκφ, ηελ αληαπφδνζε, ηελ απνβνιή θαη ηελ θαηαζηξνθή (van de Vliert, 

1984).  

Δάλ έλα κέινο απφ ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα απνθηά κηα κεηνλεθηηθή ζέζε ζε απηήλ 

ηελ πξνζπάζεηα θαη κπνξεί λα γίλεη ζχκα ηνπ εθθνβηζκνχ (Bjo Èrkqvist et al., 1994).  
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ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη ππνβάινπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε ηδηαίηεξα 

επηζεηηθή θαη θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά. Μεξηθνί κπνξνχλ αθφκε θαη λα 

αγαλαθηήζνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηπάινπ ηνπο ζε έλαλ βαζκφ φπνπ νη ίδηνη 

αηζζάλνληαη παξελνριεκέλνη θαη ζχκαηα (Einarsen, 1998).  Δπίζεο είλαη αιήζεηα φηη 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ην λα ππνζηεξίδεη θάπνηνο φηη είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ κπνξεί 

λα απνβεί κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο, 

(Einarsen et al., 1994).  

ε κηα ηδηαίηεξα θιηκαθνχκελε δηαπξνζσπηθή ζχγθξνπζε ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε ηξεηο (3) ηξφπνπο: 

 (1) επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαθηηθή εθθνβηζκνχ ζε κηα 

δηαπξνζσπηθή ζχγθξνπζε,  

(2) νη εξγαδφκελνη λα ππνθξίλνληαη ηνπο εθθνβηζκέλνπο σο ηαθηηθή  θαη  

(3) ε δπζαξέζθεηα ζηηο αληηιακβαλφκελεο αδηθίεο (Einarsen, 1998).  

Ζ ηειεπηαία εκθαλίδεηαη φηαλ γίλεηαη αληηιεπηφο νπνηνζδήπνηε ν ππνηηζέκελνο 

παξαβάηεο. ηηο ηδηαίηεξα θιηκαθνχκελεο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο, ε δπζπηζηία 

θαη ε έιιεηςε ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ κεξψλ είλαη πςειέο, θάπνηνο 

κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη φια ηα είδε ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ αληίπαιν είλαη 

εθθνβηζκφο θαη ζεκάδη ερζξφηεηαο (Einarsen et al., 1994). 

 

 

2.2.3 Μνξθέο θαη ζηάδηα εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing) 

2.2.3.1 Μνξθέο εθθνβηζκνχ 

Κάζε επαλαιακβαλφκελε, θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, 

πξνεξρφκελεο είηε απφ ην εμσηεξηθφ είηε απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο 

νξγαληζκνχ, ε νπνία εθδειψλεηαη ηδηαηηέξσο µε ιέμεηο, απεηιέο, πξάμεηο, ρεηξνλνκίεο, 

ή θείκελα µε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο 

αμηνπξέπεηαο ή ηεο θπζηθήο ή ςπρνινγηθήο αθεξαηφηεηαο ελφο εξγαδνκέλνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζέηνληαο ζε 

θίλδπλν ηελ απαζρφιεζή ηνπ ή δεκηνπξγψληαο έλαλ εθθνβηζηηθφ, ερζξηθφ, 

ππνηηκεηηθφ, ηαπεηλσηηθφ ή επηζεηηθφ πεξηβάιινλ ζπληζηά εζηθή παξελφριεζε ή 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[50] 

 

αιιηψο mobbing, (εθ ηνπ αγγιηθνχ ξήκαηνο mob πνπ ζεκαίλεη επηηίζεκαη, 

πεξηθπθιψλσ, ελνριψ). (Hirigoyen, 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Κντλε  Α., αξίδε Μ., απηή είλαη κνξθή βίαο, µε ηελ νπνία 

έξρνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη ρηιηάδεο άλζξσπνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

Καηά ηνπο  Βαθφια Μ. Νηθνιάνπ Η. (2012), ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο 

κνξθέο:  

 Ο εθθνβηζκφο ηνπ δπλαηφηεξνπ, φπνπ έλα αλψηεξν ζηέιερνο αζθεί πηέζεηο ζε 

έλα θαηψηεξν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

 Μηα δηαπξνζσπηθή δηέλεμε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κπνξεί λα εμειηρζεί ζε 

εθθνβηζκφ ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν ζπλάδειθν, πξντζηάκελν θ.α. 

 Δθθνβηζκφ κπνξεί λα βηψζεη θαη φπνηνο αηζζάλεηαη σο ην «καχξν πξφβαην» 

ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Δθθνβηζκφ κπνξεί λα βηψζεη έλαο λενεηζεξρφκελνο ππάιιεινο απφ ηνπο 

παιαηφηεξνπο πνπ κπνξεί λα επηδίδνληαη ζε εμεπηειηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα 

λα δνθηκάζνπλ ηηο αληνρέο ηνπο. 

 Τπάξρεη αθφκα θαη ε θαηαδίσμε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πνπ νξίδεηαη σο κηα 

ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία έλα άηνκν επηβάιιεη ηελ παξνπζία ηνπ 

επαλεηιεκκέλσο ζε έλα άιιν πνπ δελ ην επηζπκεί. 

 Δθθνβηζκφο θαη βίαηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα πξνέιζνπλ θαη απφ πειάηεο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ηελ δπζάξεζηε ζέζε λα 

αξλεζεί κηα ππεξεζία ή λα δηαςεχζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε.  Τπάξρνπλ 

πνιιέο νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επάισηεο ζηε βία πνπ πξνέξρεηαη απφ 

πειάηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη απηέο κπνξεί λα είλαη αζηπλνκηθνί, 

λνζνθφκνη, ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.α. 

Αλάινγα κε ηελ ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ ζχηε, νξίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο εξγαζηαθήο 

παξελφριεζεο (Κνΐλεο & αξίδε, 2013). 

 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[51] 

 

 

 

Κάζεηε παξελφριεζε 

 

 

 

 

 

Οξηδφληηα παξελφριεζε 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ

ΟΜΟΗΟΒΑΘΜΟ 
ΤΝΑΓΔΛΦΟ

ΟΜΟΗΟΒΑΘΜΟ 
ΤΝΑΓΔΛΦΟ
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Αληνχζα παξελφριεζε 

 

Δηθφλα 8: Καηεγνξίεο Δξγαζηαθήο Παξελφριεζεο 

 

 

Σππνινγίεο επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπληζηνχλ εθθνβηζκφ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. 

Καηά ηνλ  Leymann (1996, 2010), ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή εκθαλίδνληαη 

πνιιέο επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ, αιιά ζηα πιαίζηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξελφριεζεο, επηβιαβή επίδξαζε, έρνπλ νη ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα θαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγάιεο 

πεξηφδνπ, κε ηελ πξφζεζε θαη θάλνπλ δεκηά ζε θάπνηνλ. ιεο νη παξαηεξεζείζεο 

ελέξγεηεο έρνπλ έλα θνηλφ παξνλνκαζηή λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηζπκία ηνπ δξάζηε 

λα ηηκσξήζεη ην ζχκα. Καηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ είλαη ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γεγνλφηνο.  

Γηαθξίλνληαη πέληε (5) δηαθνξεηηθνί ηχπνη εθθνβηζκνχ, πνπ ν θαζέλαο έρεη ζρέζε 

κε:  

α) επηπηψζεηο ζηε θήκε ηνπ ζχκαηνο,  

β) επηδξάζεηο ζηελ απηφ-έθθξαζε ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία,  

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ή 
ΟΜΑΓΑ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
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γ) επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο ηνπ επαθέο ηνπ ζχκαηνο,  

δ) επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ θαη 

 ε) ηέινο κε επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή ηνπ πγεία. 

 

χκθσλα κε ηνπο Zapf, Knorz & Kulla (1996, 2010), δηαθξίλνληαη επηά (7) 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ: 

α) βάινπλ ελαληίνλ ηνπ ζχκαηνο κε νξγαλσζηαθά κέηξα (άζθεκε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξντζηακέλνπ, ή αλάζεζε απμεκέλσλ ή ππνηηκεηηθψλ θαζεθφλησλ),  

β) απνκνλψλνπλ θνηλσληθά ην ζχκα κε επίζεζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, 

απνκνλψλνληαο ην θνηλσληθά,  

γ) επηηίζεληαη ζηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή,  

δ) δεκηνπξγείηαη απεηιή ή θαη άζθεζε θπζηθήο βίαο (ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, 

ζσκαηηθή βία),  

ε) επηηίζεληαη ζηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ή ζην 

ζξεζθεπηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ,  

ζη) γίλνληαη ιεθηηθέο επηζέζεηο κε δπλαηέο θσλέο θαη ζπλερή θξηηηθή, 

δ) ηέινο επηηίζεληαη ζην ζχκα δηαδίδνληαο ςεπδήο θαη θαθφβνπιεο θήκεο ελαληίνλ 

ηνπ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Rayner & Hoel (1997, 2001) πέληε (5) είλαη νη θαηεγνξίεο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο:  

α) ηελ απεηιή ζην επαγγεικαηηθφ ζηάηνπο ηνπ εξγαδφκελνπ (π.ρ. ππνηίκεζε ηεο 

άπνςήο ηνπ, κνκθέο γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε θ.ιπ.),  

β) ηελ απεηιή πξνο ηελ ππφιεςή ηνπ σο αλζξψπνπ (π.ρ. θνπηζνκπνιηφ, εμχβξηζε, 

πξνζβνιέο, ελνριεηηθά πεηξάγκαηα θ.ιπ.),  

γ) ηελ απνκφλσζε (π.ρ. θπζηθή ή θνηλσληθή απνκφλσζε, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, 

ζηέξεζε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ή 

ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ θ.ιπ.),  

δ) ηελ ππεξβνιηθή εξγαζία (π.ρ. ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, αλέθηθηεο 

πξνζεζκίεο, ππεξβνιηθή πίεζε γηα απνδνηηθφηεηα, άζθνπεο ελνριήζεηο θ.ιπ.) θαη  

ε) ηελ απνζηαζεξνπνίεζε (π.ρ. κε αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ, 

αθαίξεζε αξκνδηνηήησλ, αλάζεζε θαζεθφλησλ πνπ είλαη θαηψηεξα ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ, ζπλερείο ππνκλήζεηο γηα παξειζφληα ιάζε, ζθφπηκεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ απνηπρία ηνπ θ.ιπ.). 

 

Δλψ θάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ ζρέδηα θαηεγνξηνπνίεζεο έρεη πξνζπαζήζεη λα 

δηεπθξηλίζεη ηνπο πνιιαπιάζηνπο ηχπνπο επηζεηηθφηεηαο, απηά ηα είδε ηαμηλνκήζεσλ 
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έρνπλ ζνβαξέο κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο. Μεξηθέο θνξέο δελ είλαη ζαθέο αλ αλήθεη 

κηα επηζεηηθή δξάζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

ε άιιεο πεξηζηάζεηο κηα επηζεηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κέζα ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα. Καη νη δηρνηνκηθέο ηαμηλνκήζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη πάξα πνιχ απιέο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πνπ  επηδεηθλχεη 

ζπρλά θαη ηα δχν ζηνηρεία ηαπηφρξνλα (Weinshenken & Siegel, 2002).  

 

Ζ  Keashly (1998), θάλνληαο πξνζπάζεηα λα απνδειηηψζεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ηχπνπο εθθνβηζκνχ, πξνηείλεη κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ιεθηηθή ή ηε κε ιεθηηθή κνξθή ηεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

 

 

 

Δηθφλα 9: Καηεγνξηνπνίεζε εθθνβηζκνχ κε βάζε ηε ιεθηηθή ή κε κνξθή  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε, απνηειεί νπζηψδεο θαη αλαγθαίν ζπζηαηηθφ γηα 

ηνλ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Saunders  2007).  

Μάιηζηα, νη κέρξη ηψξα έξεπλεο έρνπλ δψζεη έκθαζε θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ επηκέξνπο ηχπσλ ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο είλαη 

εχθνια παξαηεξήζηκνη ή κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ αληηθεηκεληθά (Keashlhy 1998).  

 

 

ηηο ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνληαη: 

Λεκτική μορφή επιθετικήσ 
ςυμπεριφοράσ

• Άμεςεσ και παρατηρήςιμεσ 
ςυμπεριφορέσ, π.χ. φωνζσ, 
κραυγζσ, οι υβριςτικοί 
χαρακτθριςμοί, κλπ

• Έμμεςεσ ςυμπεριφορέσ, π.χ. 
αβάςιμεσ φιμεσ, 
κουτςομπολιά, παραβίαςθ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
που αφοροφν τον 
εργαηόμενο κλπ

Μη λεκτική μορφή επιθετικήσ 
ςυμπεριφοράσ

• οπτικι επαφι, 

• κακόβουλα βλζμματα, 
υπαινιγμοί, 

• αδιαφορία,

• υπερβολικι χριςθ 
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων κλπ



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[55] 

 

1. Οη άκεζεο θαη παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο θσλέο θαη θξαπγέο, νη 

πβξηζηηθνί ραξαθηεξηζκνί, ηα μεζπάζκαηα ζπκηθνχ, νη αγελείο θαη ερζξηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, νη θαηεγνξίεο θαη κνκθέο γηα ιάζε θαη θαθνχο ρεηξηζκνχο, ε 

δπζθήκηζε, ε πξνζβνιέο, ηα ππνηηκεηηθά θαη αγελή ζρφιηα ζπλήζσο ελψπηνλ 

άιισλ πξνζψπσλ, νη απεηιέο γηα απφιπζε ή αιιαγή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, 

έλδεημε αδηαθνξίαο γηα ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εξγαδφκελνπ, ε 

άζθεζε πξνζσπηθήο θξηηηθήο γηα δεηήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ ηελ εξγαζία, φπσο 

π.ρ. γηα ηελ εκθάληζε ηνπ, ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο ηνπ εξγαδφκελνπ, ε 

ππεξβνιηθή θαη ζθιεξή θξηηηθή γηα ηελ εξγαζηαθή απφδνζε ή ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ-ζχκαηνο. 

 

2. Οη έκκεζεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο αβάζηκεο θήκεο θαη θνπηζνκπνιηά, ε παξαβίαζε 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο, ε 

αλάζεζε αζήκαλησλ ή πξνζβιεηηθψλ θαζεθφλησλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο 

ηηκσξία, νη παξάινγεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, ε απνζηψπεζε ή άξλεζε επθαηξηψλ 

ή ε πξφζβαζε ζε πφξνπο ηεο νξγάλσζεο, ε κε αλαγλψξηζε ηεο εξγαζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ θιπ. 
 

 

ηηο κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνληαη:  

Ζ νπηηθή επαθή θαη ηα θαθφβνπια βιέκκαηα κε ππαηληγκνχο, ε αδηαθνξία θαη ε 

άξλεζε επηθνηλσλίαο, νη εθθνβηζηηθέο ρεηξνλνκίεο, ε ξίςε αληηθεηκέλσλ πξνο ην 

κέξνο ηνπ εξγαδφκελνπ, ε αλάξκνζηε ή ππεξβνιηθή ρξήζε ππνκλεκάησλ θαη 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. 

 

Αμηνπνηψληαο ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ Buss (1961) φζνλ αθνξά ηελ 

αλζξψπηλε επηζεηηθφηεηα, πξνηείλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηχπσλ εθθνβηζκνχ κε 

βάζε ηξία δίπνια: 

 

1. Φπρνινγηθφο εθθνβηζκφο (psychological bullying) – Φπζηθφο εθθνβηζκφο 

(physical bullying): ην έλα άθξν έρεη ζρέζε κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηχπσλ 

αξλεηηθήο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. θσλέο, πξνζβνιέο θ.ιπ.) θαη ην άιιν 

κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. απνθπγή ή 

αδηαθνξία πξνο ην πξφζσπν ηνπ εξγαδφκελνπ, θαθφβνπιν βιέκκα θ.ιπ.). 

Οη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

εξγαδφκελνπ-ζχκαηνο είλαη θπξίσο ςπρνινγηθήο πθήο, φπσο επίζεο θαη νη 
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ηχπνη εθθνβηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή δηαρείξηζε θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ εξγαδφκελνπ (Einarsen et. al., 2010).  

Χζηφζν, πνιινί εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη εθηφο απφ ηνλ ςπρνινγηθφ 

εθθνβηζκφ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ηχπνπο εθθνβηζκνχ θαη ε 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ε νπνία θαηεπζχλεηαη ζαθψο πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

εξγαδφκελνπ (Leymann 1996· Zapf et. al. 1996· Einarsen et. al., 2010).  

Σν ζπγθεθξηκέλν δίπνιν θαίλεηαη φηη ππφθεηηαη ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

(Einarsen et. al., 2010). 

 

 

 

2. Ο εθθνβηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή δηαρείξηζε θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ εξγαδφκελνπ (work-related bullying) Έκκεζνο 

εθθνβηζκφο– Ο εθθνβηζκφο πνπ θαηεπζχλεηαη άκεζα πξνο ην πξφζσπν 

ηνπ εξγαδφκελνπ (person-related bullying) Άκεζνο εθθνβηζκφο: ην έλα 

άθξν έρεη ζρέζε κε έκκεζνπο ηξφπνπο άζθεζεο εθθνβηζκνχ, κέζσ άιισλ 

πξνζψπσλ (π.ρ. δηάδνζε θεκψλ, παξαβίαζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θ.ιπ.), 

ελψ ην άιιν άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ ζχηε εηο βάξνο ηνπ ζχκαηνο (π.ρ. 

θαηεγνξίεο γηα ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε, θσλέο, πξνζβνιέο, άγξην βιέκκα, 

άξλεζε επηθνηλσλίαο θ.ιπ.),. 

Ο εθθνβηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή δηαρείξηζε θαη ηα θαζήθνληα 

ηνπ εξγαδφκελνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηχπνπο: παξάινγεο πξνζεζκίεο ή 

αλάζεζε κε δηαρεηξίζηκνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ππεξβνιηθφο έιεγρνο, 

ρεηξαγψγεζε πιεξνθνξηψλ, έιεγρνο θαη επηδείλσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο, 

αδηαθνξία γηα ηελ άπνςε ηνπ ζχκαηνο, αλάζεζε αζήκαλησλ θαζεθφλησλ ή 

αλάζεζε εξγαζίαο πνπ ππνβηβάδεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζχκαηνο, απνθπγή 

αλάζεζεο θαζεθφλησλ. Δκπεηξηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη πνιιέο θνξέο είλαη 

δχζθνιν λα εηπσζεί αλ απνθιεηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηάζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εξγνδφηε ζπληζηά εθθνβηζκφ (Einarsen et. al., 2010). 

Ο εθθνβηζκφο πνπ θαηεπζχλεηαη άκεζα πξνο ην πξφζσπν ηνπ εξγαδφκελνπ 

αθνξά ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: ιεθηηθέο 

επηζέζεηο, πξνζβιεηηθά ζρφιηα, ππεξβνιηθνχο αζηετζκνχο θαη πεηξάγκαηα, 

αζηεία ηα νπνία ηνλ γεινηνπνηνχλ, δηάδνζε θεκψλ ή θνπηζνκπνιηψλ, ζπλερή 

θξηηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε, ηαπείλσζε, επίζεζε πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηνλ θινληζκφ ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ, επίζεζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, 

πξνζσπηθή επίζεζε, απνκφλσζε ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηξνκνθξάηεζε 

(Zapf  et. al. 1996, Einarsen & Raknes 1997, Keashly 1998 θ.ά.). 
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Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ θαίλεηαη πσο έρνπλ πην ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηα ζχκαηα, ηα νπνία ηηο αμηνινγνχλ σο πεξηζζφηεξν παξελνριεηηθέο θαη 

ζνβαξέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κνξθέο εθθνβηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζηαθή δηαρείξηζε θαη ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ (Meglish-Sespico 2006, 

ζην Keashly & Jagatic 2010,  Einarsen et. al., 2010). 

 

 

3. Παζεηηθφο θαη έκκεζνο εθθνβηζκφο (passive and indirect bullying) – 

Δλεξγεηηθφο θαη άκεζνο εθθνβηζκφο (active and direct bullying): Σν έλα 

άθξν ηνπ δίπνινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, ελψ 

ην άιιν κε ηε απνθπγή ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηέο γηα ην ζχκα ή 

κε ηε ζπγθξαηεκέλε έθθξαζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δίπνιν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ππνθαηεγνξία ησλ 

ηχπσλ εθθνβηζκνχ πνπ θαηεπζχλνληαη άκεζα πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

εξγαδφκελνπ (Einarsen et. al., 2010), αλ θαη νη Zapf et. al., (2010) ζεκεηψλνπλ 

φηη ζην ζπγθεθξηκέλν δίπνιν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο άκεζεο κνξθέο 

εθθνβηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη θάπνηνη ηχπνη εθθνβηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζηαθή δηαρείξηζε, φπσο επίζεο νη ιεθηηθέο επηζέζεηο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε. 

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε απηφ ην δίπνιν, θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη έλα 

ζπλερέο ηχπσλ εθθνβηζκνχ, ζην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ παξαηεξνχληαη 

ζπκπεξηθνξέο παζεηηθέο θαη έκκεζεο θαη ζην άιιν άθξν ζπκπεξηθνξέο 

ελεξγεηηθέο θαη άκεζεο (Einarsen et. al., 2010).  

Σηοςρ έμμεζοςρ ηύποςρ εκθοβιζμού πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε ζηέξεζε ζπζηεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ επηηξέπεη 

ηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ε απνπζία 

επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο, ν απνθιεηζκφο ηνπ ζχκαηνο απφ θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο, ην θνπηζνκπνιηφ, ε δηάδνζε θεκψλ, αιιά θαη άιινη ηχπνη 

εθθνβηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή δηαρείξηζε (Zapf et. al. 1996, 

Einarsen et. al. 2009,ζην Einarsen et. al., 2010 Zapf et. al., 2010). 

 Σηοςρ άμεζοςρ ηύποςρ εκθοβιζμού πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξηθνξέο, φπσο νη 

ιεθηηθέο επηζέζεηο θαη απεηιέο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε θαη θάπνηνη 

ηχπνη εθθνβηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή δηαρείξηζε 

(Zapf et. al., 1996, ζην Einarsen et. al. 2010).  
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Δπίζεο, ζην κέζν ηνπ ζπλερνχο απαληνχλ πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο, φπσο 

ε ηαπείλσζε, ηα πξνζβιεηηθά ζρφιηα, ηα αζηεία εηο βάξνο ηνπ εξγαδφκελνπ 

θ.ά. (Zapf et. al. 1996, Einarsen & Raknes 1997, ζην Einarsen et. al. 2010). 

ζν πξνρσξνχκε πξνο ην δεμί άθξν, ηφζν ηα ζχκαηα αληηιακβάλνληαη φηη 

πθίζηαληαη ζνβαξφηεξεο κνξθέο εθθνβηζκνχ. Οη έκκεζνη ηχπνη εθθνβηζκνχ 

θαίλεηαη πσο έρνπλ ιηγφηεξν αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο άκεζνπο 

(Einarsen et. al. 2010). 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Einarsen (1999), ν εθθνβηζκφο έρεη νξηζηεί σο φιεο εθείλεο νη 

επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ θαηεπζχλνληαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίεο είλαη αλεπηζχκεηεο απφ ην ζχκα, ην νπνίν 

κπνξεί λα γίλεη ζθφπηκα ή αζπλαίζζεηα, αιιά ζαθψο λα πξνθαινχλ ηαπείλσζε ζην 

ζχκα, πξνζβνιή θαη δπζηπρία θαη κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε θαη λα πξνθαιέζνπλ έλα δπζάξεζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

ινη νη ηχπνη εθθνβηζκνχ πνπ αλαιχζακε αλσηέξσ αιιεινζπλδένληαη.  

Σν ζχκα εθηίζεηαη ζε αιιεινζπλδπαζκφ ηχπσλ εθθνβηζκνχ. Απηφ πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη φηη φηαλ έλαο εξγαδφκελνο πέθηεη ζχκα mobbing, είλαη ζχκα κηαο 

αθνινπζίαο δηάθνξσλ ηαθηηθψλ εθθνβηζκνχ. 
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Δηθφλα 10: ρεκαηνπνίεζε αιιειεπίδξαζεο ηαθηηθψλ εθθνβηζκνχ 

 

 

   

2.2.3.2 ηάδηα εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing) 

Οη εκπεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο δελ είλαη έλα 

θαηλφκελν, αιιά κάιινλ κηα βαζκηαία εμειηζζφκελε δηαδηθαζία. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πξφσξσλ θάζεσλ ηνπ εθθνβηζκνχ, ηα ζχκαηα ππνβάιινληαη ζε ζπκπεξηθνξά 

πνπ είλαη δχζθνιν λα επηζεκαλζεί σο επηζεηηθή, ππάξρεη, αιιά είλαη έκκεζε θαη 

δηαθξηηηθή (Bjo Èrqkvist, 1992). Αξγφηεξα πην άκεζεο επηζεηηθέο πξάμεηο 

εκθαλίδνληαη. Σα ζχκαηα είλαη ζαθψο απνκνλσκέλα θαη ηαπεηλσκέλα, γίλνληαη 

αληηθείκελν ριεπαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη απηφ είλαη κηα ζπλερηδφκελε 

δηαδηθαζία. ην ηέινο ε θπζηθή θαη ε ςπρνινγηθή βία ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ ηνπο. 

-Έκκεζνο εθθνβηζκφο: 
ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εξγαζηαθή δηαρείξηζε θαη 
ηα θαζήθνληα ηνπ 

εξγαδφκελνπ (work-
related bullying)

– Άκεζνο εθθνβηζκφο: 
θαηεπζχλεηαη άκεζα πξνο 

ην πξφζσπν ηνπ 
εξγαδφκελνπ (person-

related bullying)

Παζεηηθφο θαη 
έκκεζνο εθθνβηζκφο 

(passive and indirect b
ullying) – Δλεξγεηηθφο 

θαη άκεζνο 
εθθνβηζκφο 

(active and direct bull
ying):

Φπρνινγηθφο 
εθθνβηζκφο 

(psychological bullyi
ng) – Φπζηθφο 

εθθνβηζκφο 
(physical bullying):
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Σα ζχκαηα πνπ έρνπλ πξντζηνξία κε καθξνρξφλην εθθνβηζκφ, εκθαλίδνληαη λα είλαη 

πην ζπρλά ζχκαηα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ γηα ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθθνβίδνληαη (Einarsen θαη Skogstad, 1996).  

Καηά ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπ mobbing ην θαηλφκελν  (Leymann, 1992-1993) 

θαίλεηαη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θάζεηο: επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά,  

εθθνβηζκφο, ζηηγκαηηζκφο θαη ην ζνβαξφ ηξαχκα (Einarsen et al, 1994). 

1
ε
 Φάζε, Δπηζεηηθή πκπεξηθνξά: Πξψηα ππάξρεη κηα θαηάζηαζε φπνπ κάιινλ 

δηαθξηηηθνί ηξφπνη επίζεζεο αξρίδνπλ λα θαηεπζχλνληαη ελάληηα ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζηελ νκάδα εξγαζίαο. Ο Leymann (1990  1996) ππνζηεξίδεη 

φηη ε έλλνηα ηνπ εθθνβηζκνχ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηελ αθφινπζε θάζε, 

φπνπ απηέο νη επηζέζεηο γίλνληαη αλνηθηφηεξεο, ακεζφηεξεο θαη ζπρλφηεξεο.  

2
ε
 Φάζε, Δθθνβηζκφο: ε απηήλ ηελ δεχηεξε θάζε γίλεηαη εκθαλέο φηη ην ζχκα έρεη 

πξφβιεκα ππεξάζπηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ σο ζπλεπεία ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

ςπρνινγηθψλ, ή θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, είηε ζπλεπεία ηνπ εθθνβηζκνχ, ν νπνίνο 

κεηά απφ κηα ζηηγκή θαίλεηαη λα ζηηγκαηίδεη θνηλσληθά ζην ζχκα.  

3
ε
 Φάζε, ηηγκαηηζκφο: Ο εθθνβηζκφο   ζπρλά ζηνρνπνηεί άκεζα ηηο αλεπάξθεηεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο ζχκαηνο (Brodsky, 1976). Απηή ε θαηάζηαζε ελ ζπλερεία 

θαίλεηαη λα έρεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαλνεηηθή θαη θπζηθή πγεία ηνπ 

(Brodsky, 1976  Einarsen θαη Skogstad, 1996: Leymann θαη Gustafsson, 1996). 

Δπηπιένλ, νη πξνθαηαιήςεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθθνβηζκφο ελάληηα ζην ζχκα, 

θαίλεηαη λα αλαγθάδεη ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζπαζεί λα ζεξαπεχζεη ην 

ζχκα αληηκεησπίδνληαο ην σο πξφβιεκα (Einarsen et al.,., 1994  Leymann, 1990  

1996).  

4
ε
 Φάζε, νβαξφ ηξαχκα: Μπαίλνληαο ζην πξφβιεκα ε αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξφζσπνη, ή ε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ηείλνπλ λα 

δερηνχλ ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ παξάγεη νη ζχηεο, θαηεγνξψληαο θαηά ζπλέπεηα 

ην ζχκα γηα ηελ θαθνηπρία ηνπ. Οη ηξίηνη ή νη δηεπζπληέο βιέπνπλ ηελ φιε θαηάζηαζε 

σο κηα δίθαηε κεηαρείξηζε ελφο δχζθνινπ θαη λεπξσηηθνχ πξνζψπνπ (Einarsen et 

al.,., 1994  Leymann, 1990).   
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Δηθφλα 11: Κιηκαθνχκελεο Φάζεηο εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

 

2.2.4 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ν ζχηεο θαη ην ζχκα ζηνλ 

εξγαζηαθφ εθθνβηζκφ (mobbing) 

πρλά ν εθθνβηζκφο έρεη λα θάλεη άκεζα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχκαηνο, 

(Brodsky, 1976). Ζ θαηάζηαζε απηή, ζηε ζπλέρεηα, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ ζχκαηνο αξθεηά δξακαηηθά (Brodsky, 1976, Einarsen 

θαη Skogstad, 1996, Leymann θαη Gustafsson, 1996). Δπηπιένλ, νη πξνθαηαιήςεηο 

ελαληίνλ ηνπ ζχκαηνο πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ εθθνβηζκφ θαίλεηαη λα πξνθαινχλ ηνλ 

νξγαληζκφ λα αληηκεησπίζεη ην ζχκα σο πξφβιεκα (Einarsen et al, 1994, Leymann, 

1990, 1996). Ζ αλψηεξε δηνίθεζε,  ή ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνδέρνληαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο δξάζηεο, θαηεγνξψληαο 

έηζη ην ζχκα γηα ηελ αηπρία ηνπ. (Einarsen et al, 1994, Leymann, 1990). 

 

Δπηζεηηθή 
πκπεξηθνξά

Δθθνβηζκφο

ηηγκαηηζκφο

νβαξφ ηξαχκα

ΔΡΓΑΗΑΚΟ 
ΔΚΦΟΒΗΜΟ
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2.2.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ην ζχκα ηνπ mobbing: 

Τςειά πξνζφληα, αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ηα επίιεθηα 

ζηειέρε πνπ αληηζηέθνληαη ζηε ρεηξαγψγεζε θαη ζηηο απφπεηξεο εθθνβηζκνχ. (Khoo, 

2010). 

ηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο. 

Υακειή απηνεθηίκεζε. Πξφθεηηαη γηα επάισηα άηνκα πνπ ρηίδνπλ ηελ πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε. Ζ ππνηίκεζε ηεο εξγαζία κπνξεί εχθνια λα 

θινλίζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπο. 

Δπαίζζεηε πξνζσπηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα άηνκα ληξνπαιά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

αγρψδε άηνκα, κε ρακειή απηνεθηίκεζε.  

Διιηπέο δίθηπν. Πξφθεηηαη γηα ηνπο απνκνλσκέλνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ έρνπλ 

ηζρπξέο -ή θαζφινπ- ζπκκαρίεο ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Άιισζηε ε εζηθή 

παξελφριεζε ηξνθνδνηεί (θαη ηξνθνδνηείηαη απφ) ηελ απνκφλσζε (Hirigoyen, 2002. 

Tehrani, 2003). 

ηελ εξεπλά καο ζα καο απαζρνιήζεη λα δηεξεπλήζνπκε αλ είλαη πξάγκαηη έηζη θαη 

εξγαδφκελνη κε πςειά πξνζφληα θαη αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν γίλνληαη 

αληηθείκελν εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ θαη αλ ζε απηνχο εκθαλίδνληαη επίπεδα ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο. 

 

2.2.4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχηε 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δπν ηχπνη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη ν ζχηεο: 

Αβνήζεηνη πνπ απαηηνχλ ηε ζπλερή ππνζηήξημε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο θαη φηαλ δελ ηνπο παξέρεηαη θαηεγνξνχλ ηνπο άιινπο. 

Υεηξηζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ θνιαθεχνπλ θαη ζπζηεκαηηθά εμαπαηνχλ ηνπο 

άιινπο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο 
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Οη εξγαζηαθνί δπλάζηεο ζα κπνξνχζε λα θαηαηαγνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 ηνπο ρξφληνπο δπλάζηεο άηνκα αλαζθαιή κε πςειά επίπεδα λαξθηζζηζκνχ 

θαη έκθπηε αληηπάζεηα πξνο ηνπο γχξσ ηνπο.  ε αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα 

παξφκνηα άηνκα ηείλνπλ λα επηβξαβεχνληαη θαη λα πξνάγνληαη. 

 ηνπο επθαηξηαθνχο δπλάζηεο πνπ δείρλνπλ ηνλ θαθφ εαπηφ ηνπο φηαλ απηφ 

κπνξεί λα ηνπο θαλεί ρξήζηκν γηα λα αλέβνπλ ηεξαξρηθά είηε γηα λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ αληίπαιν.  Μπνξεί λα πξφθεηηαη γηα άηνκα επθπή κε 

πςειέο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο πνπ θαηά πεξίπησζε δείρλνπλ αθφκε θαη 

κεγάιε θαινζχλε, αλ απηφ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο.  Απηή είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία θαη ε πιένλ δχζθνιε λα αληηκεησπηζζεί. 

 Καη ηέινο ζηνπο «παξνδηθνχο δπλάζηεο» πνπ απνηειέζνπλ ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ θαη είλαη άηνκα αδέμηα θαη θνηλσληθά αλίθαλα πνπ πιεγψλνπλ ηνπο 

γχξσ ηνπο απφ έιιεηςε επαηζζεζίαο, ζπρλά ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

βιάβε πνπ πξνμελνχλ. 

 

 

 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΘΤΣΖ

- Αβνήζεηνη πνπ απαηηνχλ ηε ζπλερή 
ππνζηήξημε

- Υεηξηζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΘΤΜΑΣΟ

- Τςειά πξνζφληα, αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν

- ηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο. 

- Υακειή απηνεθηίκεζε. 

- Δπαίζζεηε πξνζσπηθφηεηα. 

- Διιηπέο δίθηπν-θαζφινπ ζπκκαρίεο
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Δηθφλα 12: Υαξαθηεξηζηηθά Θχηε θαη Θχκαηνο 

2.2.5 πκπηψκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ ζηα ζχκαηα θαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο 

2.2.5.1 πκπηψκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο-ζχκαηα  

χκθσλα κε ηνπο Σνχθα, Γειερά θαη Καξαγεσξγίνπ (2012), ζηελ ηαηξηθή ηεο 

εξγαζίαο ην θαηλφκελν ηνπ mobbing ζαλ κηα κνξθή ςπρνινγηθήο παξελφριεζεο 

ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ραξαθηεξίδεηαη σο ζχλδξνκν κε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά 

ζπκπηψκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ςπρνζσκαηηθνχ ηχπνπ λα εθθξάδνληαη 

δειαδή ζαλ θπζηθά ζπκπηψκαηα, ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ (άγρνο, θνβίεο, 

αλεμέιεγθηε επηζεηηθφηεηα) θαη ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ φπσο πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Φπρνζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα 

 Έληνλν άγρνο 

 Αίζζεκα απνκφλσζεο 

 Απψιεηα απηνπεπνίζεζεο 

 Κξίζεηο παληθνχ 

 Θπκφο  

 Κπθινζπκία  

 Έιιεηςε θηλήηξνπ  

πκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα 

 Ναπηίεο  

 Ζκηθξαλίεο  

 Καξδηαθέο αξξπζκίεο  

 Δμαλζήκαηα ζην δέξκα 

 Δθίδξσζε  

 ηνκαρηθά πξνβιήκαηα  

 Πφλνη ζηελ πιάηε 

 Αιιαγέο ζην ζσκαηηθφ βάξνο (βνπιηκία-αλνξεμία) 

ε ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, παξνπζηάδνληαη επί πιένλ δηαηαξαρέο χπλνπ, 

θαηάζιηςε, έληνλε επηζεηηθφηεηα ή θαη ηάζεηο απηνθηνλίαο. 
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χκθσλα κε ηνπο Σνχθα, Γ., Γειερά Μ., Καξαγεσξγίνπ Α., (2012), θαηά ηελ 

εθδήισζε ηνπ mobbing, ηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ ζπκπηψκαηα είλαη ηα πξψηα 

πνπ εκθαλίδνληαη θαη έρνπλ θπξίσο ηε κνξθή ηνπ έληνλνπ άγρνπο. Αθνινπζεί, εθ 

κέξνπο ηνπ ζχκαηνο, ε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία θαη ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σν ζεκείν απηφ ζπλήζσο απνηειεί ηελ αξρή ελφο αλεξρφκελνπ 

ζπεηξνεηδνχο ζρεκαηηζκνχ επηπξφζζεησλ ζπκπησκάησλ (έληνλε δπζθνξία/άγρνο, 

επεξεζηζηφηεηα, επηζεηηθφηεηα, θφπσζε), πνιιά απφ ηα νπνία, εμειηζζφκελα 

ζηαδηαθά, δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ 

(καληνθαηάζιηςε, δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ stress). Ζ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ 

κπνξεί λα εληζρπζεί, αλ ην ήδε αξλεηηθφ εξγαζηαθφ θιίκα ζπλδπαζηεί κε ελδερφκελα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. 

 

2.2.5.2 πκπηψκαηα ζηνπο νξγαληζκνχο 

To mobbing, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη επεξεάδεη θπξίσο ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο, κπνξεί λα απνηειέζεη δεπηεξεπφλησο θαη εζηία γέλεζεο 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ πιένλ ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

έρνπλ επίπησζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Μειέηεο επηζεκαίλνπλ ηελ 

κεγάιε πηψζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο φπνπ 

εθδειψζεθαλ πεξηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ mobbing, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο σο πξνο ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζνβαξψλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη. Σνχθαο, Γ., Γειεράο Μ., 

Καξαγεσξγίνπ Α., (2012) 

Ζ ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ δελ κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί έγθαηξα θαη λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ. Ζ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ππνλνκεχεηαη. 

πκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ αληηκεησπίδεη ηέηνηα 

θαηλφκελα εληφο ηνπ θφιπνπ ηνπ είλαη: 

 Απμεκέλεο απνπζίεο πξνζσπηθνχ 

 Μεησκέλε παξαγσγηθφηεηα 

 πλερείο αιιαγέο πξνζσπηθνχ 
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 Κφζηε επαλεθπαίδεπζεο 

 Υακειφ νκαδηθφ πλεχκα 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ πξνζσπηθνχ 

 Γαπαλεξνί δηθαζηηθνί αγψλεο 

 Αξλεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα έμσ 

 Απψιεηα ηειηθά ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 13: πκπηψκαηα εκθάληζεο ηνπ mobbing ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηνλ 

εξγαδφκελν 

πκπηψκαηα 
MOBBING

ζηνλ ΟΡΓΑΝΗΜΟ

- Απνπζίεο πξνζσπηθνχ

-- Μεησκέλε 
παξαγσγηθφηεηα

- Αιιαγέο πξνζσπηθνχ

- Κφζηε επαλεθπαίδεπζεο

- Αξλεηηθή εηθφλα ηεο 
επηρείξεζεο

-

ζην ΘΤΜΑ

- Φπρνζπλαηζζεκαηηθά

- πκπεξηθνξηθά

- Καηάζιηςε, ηάζεηο 
απηνθηνλίαο
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2.2.6 Ννκηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εξγαζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ (mobbing) 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2001 ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζχκθσλα µε ην άξζξν 163 ηνπ Καλνληζκνχ, έδσζε ζηε 

δεκνζηφηεηα ηελ ηειηθή «Έθζεζε ζρεηηθά µε ηελ παξελφριεζε ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, ζχλδξνκν mobbing
5
».  

ηελ έθζεζε επηζεκαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε µέιε θαη ηηο ππνςήθηεο ρψξεο 

ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο µέζσ ηεο λνκνζεζίαο πθίζηαηαη κφλνλ αλ κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί φηη νξηζκέλα κεκνλσκέλα θαηλφκελα ζηε δηαδηθαζία ηεο εζηθήο 

παξελφριεζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ π.ρ. πξνζβνιή ή θαηαδίσμε. Καηά θαλφλα 

φκσο ε παξελφριεζε είλαη πην αφξηζηε, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία. ε θάπνηα θξάηε µέιε ππάξρεη, βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία ή εμεηάδεηαη, 

ε ζέζπηζε λνκνζεζίαο άκεζα πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  

Άιιεο ρψξεο επέιεμαλ λα δψζνπλ βάξνο ζηελ απνηειεζµαηηθφηεξε ζέζπηζε 

γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο πνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο εζηθήο 

παξελφριεζεο, ζηα ζσζηά παξαδείγκαηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνιχησο ζαθέο αλ ε νδεγία πιαίζην ηεο 

ΔΔ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία (89/391/ΔΔ
6
) κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε πεξηπηψζεηο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, έζησ θη αλ ππάξρνπλ πνιιέο 

ελδείμεηο φηη θάηη ηέηνην ηζρχεη.  

Ζ έθζεζε ζεσξεί φηη επηβάιιεηαη λα μεθηλήζεη κηα καθξνπξφζεζκε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν φζνλ 

αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά µε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  

Σέινο «εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ν απμαλφκελνο αξηζκφο ζπβάζεσλ 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηα ειαζηηθά σξάξηα θαη ν επηζθαιήο ραξαθηήξαο ηεο 

                                                 
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0283+0+DOC+PDF+V0//EL 
6 https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1 
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απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ, δεκηνπξγνχλ επλντθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ mobbing».  

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία θαιχπηεη κε πιεξφηεηα, αλ θαη είλαη γεληθή σο πξνο ηηο 

ξπζκίζεηο, ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ εξγαδφκελνπ  ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

Σν ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην δελ δηαζέηεη εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  εξγαδφκελνπ απφ θαηλφκελα εζηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο. κσο ε έιιεηςε εηδηθψλ θαλφλσλ δελ ζεκαίλεη έιιεηςε λνκηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Σν αξ. 2 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ «ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» θαη αξ. 5 παξ.1 

φπνπ «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη 

λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ην χληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε», 

απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο. 

Με ην Ν. 3304/2005 - ΦΔΚ: 16/Α ( 27/01/2005) εθαξκφζηεθε ε «Αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ».  

θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ξπζκίζεσο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα µε ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 

2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. ηηο νδεγίεο απηέο ε 

παξελφριεζε γεληθφηεξα θαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε εηδηθφηεξα, 

πξνζδηνξίδνληαη σο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο δηαθξίζεσλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο άκεζσλ ή έκκεζσλ.   

ηνλ λφκν Ν. 3304/2005 σο δηάθξηζε  ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζε 

ζεσξείηε:  
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α) αλ ζπληξέρεη άκεζε δηάθξηζε, φηαλ, γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο, έλα 

πξφζσπν πθίζηαηαη κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη, 

έηπρε ή ζα εηχγραλε άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε.  

Ο λφκνο γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε µε ηήξεζεο ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δξάζεο, παξέρεηαη ζηνλ βιαπηφκελν, 

πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζία θαη θαηά ηα άξζξα 24 έσο θαη 27 ηνπ 

Κψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999 ΦΔΚ 45 Α). Ζ ιήμε ηεο ζρέζεο, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο ζπληειέζηεθε ε πξνζβνιή, δελ απνθιείεη ηελ πξνζηαζία απφ 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Χο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ην άξζξν 17 νξίδεη φηη ε: Ζ παξαβίαζε ηεο θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν απαγφξεπζεο ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί 

σο εξγνδφηεο, θαηά ηε ζχλαςε ή άξλεζε ζχλαςεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή ζηε 

δηάξθεηα, ιεηηνπξγία, εμέιημε ή ιχζε απηήο, ζπληζηά παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 εδάθην Α~ ηνπ λ. 

2639/1998( ΦΔΚ 205 Α~), φπσο ηζρχεη, γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν 

απφ απηήλ ηε δηάηαμε πξφζηηκν. 

Οπζηαζηηθά ζηελ Διιάδα ε παξελφριεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε λνκηθφ επίπεδν 

δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία αιιά θπξίσο 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηε δεκηνπξγία 

δηαθξίζεσλ αληζφηεηαο. 

Αλ θαη ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνζθέξεη λνκηθή πξνζηαζία ζε αγσγέο ιφγσ εζηθήο 

παξελφριεζεο, σζηφζν είλαη γεληθή σο πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηεο θαη δελ επαξθεί.  Απηφ 

ζεκαηνδνηεί αθελφο, ηε ζέζπηζε επηπξφζζεησλ εηδηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζηγφκελσλ πνπ ζα εμεηδηθεχνπλ κε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλεο 

θπξψζεηο θαηά ηνπ ζχηε θαη αθεηέξνπ, ηελ θαζηέξσζε εηδηθήο πξνδηθαζίαο γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηεο πξνζβνιήο ή ηελ δηαιεχθαλζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

(Νηφηζηθα 2003). 

Ζ κήλπζε θαηά ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ εξγνδφηε είλαη κηα καθξά θαη ςπρνθζφξα 

δηαδηθαζία θαη πνιιέο θνξέο ηα ζχκαηα πξνηηκνχλ λα ζησπνχλ επεηδή θνβνχληαη 

κήπσο ππνζηνχλ αληίπνηλα (Shalcross et al., 2008) 
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Μεκνλσκέλεο εζληθέο λνκνζεζίεο (Ηηαιία, νπεδία, Γεξκαλία), αλαγλσξίδνπλ  πιένλ 

ην ζχλδξνκν mobbing σο επαγγεικαηηθή αζζέλεηα θαη σο βαζηθή αηηία γηα ηελ 

εθδήισζε ζνβαξψλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ην ζχλδξνκν mobbing ν 

Βέιγνο Τπνπξγφο Δξγαζίαο
7
, ζε νκηιία ηνπ ζρεηηθά µε ηε ζρεδηαδφκελε λνκνζεζία 

θαηά ηεο εζηθήο παξελφριεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο: «θαη‘ επαλάιεςε πβξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθδειψλεηαη 

εηδηθφηεξα µε ελέξγεηεο, ιφγηα, εθθνβηζκνχο, πξάμεηο, ρεηξνλνκίεο, ηξφπνπο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη κνλνκεξή γξαπηά θείκελα πνπ έρνπλ ραξαθηήξα ή 

ζθνπφ λα πξνζβάιινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα ή ηε ζσκαηηθή ή 

ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζέζε απαζρφιεζήο ηνπ ή λα δεκηνπξγήζνπλ ερζξηθφ, 

εθθνβηζηηθφ, ππνηηκεηηθφ, ηαπεηλσηηθφ ή πξνζβιεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ». 

 Ο εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο είλαη δήηεκα πνπ ηξαπκαηίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 

πιήηηεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ζχκαηνο κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπ  ρψξν απεηιψληαο ηελ 

αζθάιεηα ηεο  επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο θαη  κεξηθέο θνξέο ηεο ςπρηθήο θαη 

ζσκαηηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο. 

Έρεη πνιιέο κνξθέο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλαξηψληαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

ζχκαηνο γηα ηελ πξνζβνιή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θαηαγξαθή ησλ κνξθψλ εζηθήο 

παξελφριεζεο είλαη ρξήζηκε ηφζν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ, 

φζν θαη γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ ζηηο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο. (Νηφηζηθα 2003) 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία είλαη ρξήζηκν λα αληηκεησπίζεη εμεηδηθεπκέλα ηηο πξάμεηο 

εζηθήο παξελφριεζεο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ απφ άπνςε  πνηληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Έθζεζε ζρεηηθά µε ηελ παξελφριεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (2001/2339 ΗΝΗ) 
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2.3 Δξγαζηαθή ζησπή 

2.3.1 Ζ Έλλνηα ηεο Δξγαζηαθήο ζησπήο 

Καηά ηνπο Pinter θαη Harlos (2015), ε ζησπή ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ Webster's 

Collegiate Dictionary πξνζδηνξίδεηαη κε πέληε επδηάθξηηεο αιιά ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

έλλνηεο:  

(1) ε θαηάζηαζε ή ην γεγνλφο ηεο ζησπήο  λα απέρεη θαλείο απφ ηελ νκηιία ή απφ ηελ 

παξαγσγή ζνξχβνπ   

(2) ε απνπζία νπνηνπδήπνηε ήρνπ ή ζνξχβνπ   

(3) κηα παξαθξάηεζε ηεο γλψζεο ή παξάιεηςε ηεο αλαθνξάο   

(4) απνηπρία λα επηθνηλσλήζεη ή λα γξάςεη  θαλείο θαη  

(5) ε ιήζε ή ην ζθνηάδη.  

Ζ εξγαζηαθή ζησπή νξίδεηαη σο «ε ζθφπηκε παξαθξάηεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

εξγαζία ηδεψλ, πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ» (Van Dyne et al., 2003).  

Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ λα απνζησπήζνπλ πιεξνθνξίεο ή 

ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο απφςεηο, ηδέεο ή ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε πηζαλά πξνβιήκαηα 

ή δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. (Βαθφια Μ. & Νηθνιάνπ 

Η., 2012)  

Οη Morrison θαη Milliken (2000) ζεσξνχλ φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα 

ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ σο «νξγαλσζηαθή ζησπή», ε 

νπνία είλαη ε επηινγή ηνπ ππαιιήινπ λα ζησπήζεη γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπ ζρεηηθά κε νξγαλσζηαθά δεηήκαηα. Ζ ζησπή κπνξεί λα γίλεη ζνβαξφηεξν 

πξφβιεκα ζε έλα ζηάδην αιιαγήο φπνπ έλα ζεηηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ε δπζπηζηία θαη ε θαρππνςία (Appelbaum et al.,., 

2000).  

Δπηπιένλ, ε νξγαλσζηαθή ζησπή κπνξεί λα αζθήζεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζε ζρέζε κε «ηηο ζθιεξέο αιήζεηεο», ηηο ελαιιαθηηθέο 
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απφςεηο, ή ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε φπνπ δχζθνια «αθνχγεηαη» ή ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

ηνλ αληίπνδα ηεο εξγαζηαθήο ζησπήο είλαη ην ιεγφκελν Whistleblowing 

(=θαηαγγειία), ε απνθάιπςε ή αλαθνξά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα δηεθζαξκέλε, 

παξάλνκε ή απαηειή ή βιαπηηθή πξαθηηθή ζε έλαλ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

ηνκέα, πνπ αθνξνχλ ή απεηινχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, άηνκα ή εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. Γακάζθνπ (2013) 

Οη Van Dyne et al., 2003, πάλησο, ππνζηήξημαλ φηη, αλ θαη ε «ζησπή» θαη ε «θσλή» 

εκθαλίδνληαη λα είλαη έλλνηεο ζε αληίζεηνπο πφινπο, απηφ δελ είλαη αθξηβψο έηζη. 

Πξνηείλνπλ φηη «ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζησπή θαη ηε θσλή 

δελ είλαη ε παξνπζία ή ε απνπζία ηεο θσλήο, αιιά ην θίλεηξν ηνπ δξάζηε πνπ 

παξαθξαηεί ηδέεο, πιεξνθνξίεο, θαη απφςεηο γηα βειηηψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία». Οκνίσο ππνγξακκίδνπλ, ε έλλνηα ηνπ Whistleblowing έρεη λα θάλεη κε ηε 

δχλακε παξαθίλεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ε χπαξμε ζησπήο έρεη λα θάλεη 

πεξηζζφηεξσλ κε ηελ χπαξμε ζπιινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζε κηα νξγάλσζε, φπσο έλα 

γεληθφηεξν θιίκα ζησπήο.  

Έλαο ελδηαθέξνλ παξαιιειηζκφο θαηά ηνπο Pinder C.,θαη  Harlos K., (2015), γηα ηε 

ζησπή είλαη ν χπλνο
8
, ε ζησπή είλαη κηα ελεξγφο (αλ θαη ζπγθεθαιπκκέλε) 

δηαδηθαζία. Αθφκα, αληίζεηα απφ ηνλ χπλν, ε παξάδνμε θαη αφξηζηε θχζε ηεο δελ 

ζπκβάιιεη εχθνια ζηελ απινπζηεπηηθή, θπζηθή κειέηε. 

Ο Jensen (1973) πξφηεηλε φηη ε ζησπή εμππεξεηεί πέληε δπαδηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 (1) θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο καδί θαη ηνπο ρσξίδεη  

(2) κπνξεί λα βιάςεη θαη λα ζεξαπεχζεη ηνπο αλζξψπνπο   

(3) παξέρεη θαη θξχβεη πιεξνθνξίεο   

(4) ζεκαηνδνηεί βαζηά ζθέςε ή θαη θακία ζθέςε  θαη  

(5) κπνξεί λα κεηαθέξεη ηε ζπγθαηάζεζε θαη ηε δηαθσλία.  

Ζ ζησπή ινηπφλ εθηφο απφ πνιιαπιάζηεο έλλνηεο εμππεξεηεί θαη πνιιαπιάζηεο 

ιεηηνπξγίεο.  

                                                 
8 Γηα ρξφληα, ν χπλνο ήηαλ ην αληίζεην ηνπ μχπληνπ. Αιιά ε επηθξαηνχζα ζεσξία ζηηο λεπξνινγηθέο κειέηεο ηνπ εγθεθάινπ γηα 

ηνλ χπλν είλαη φηη θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ππάξρεη ελεξγεηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ππάξρεη 
κφλν 20% κείσζε  ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Ζ αλάιπζή ησλ Pinder C. θαη  Harlos K., (2015), εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηηο ηειεπηαίεο 

ηξεηο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαηζζεηηθή ηνπο θαη ζε έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ, ζηελ 

εκπεηξηθή ζρεηηθφηεηά ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αδηθηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο. (Harlos, 1998).  

Πνιινί εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ελψ ε νξγαλσζηαθή ζησπή είλαη θπξίαξρε ζηνπο 

νξγαληζκνχο, ε έξεπλα ζε απηφ ην ζέκα παξακέλεη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε (Pinder 

θαη Harlos, 2001  Van Dyne et al., 2003).  

 

 

 

Δηθφλα 14: Γπαδηθέο ιεηηνπξγίεο ζησπήο (Jensen) 

 

 

2.3.2  Μνξθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζηαθήο ζησπήο 

Ο Bruneau (1973) πεξηέγξαςε ηξεηο κνξθέο πξαγκαηηθήο ζησπήο πνπ κπνξεί θαλείο 

λα επηθνηλσλήζεη ζπγθαηαλεχνληαο είηε δηαθσλψληαο: ςπρνγισζζνινγηθέο, δηα 

δξαζηηθέο, θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο ζησπέο.  

ΙΩΠΗ ΙΩΠΗ

μεταφζρει διαφωνία

δθλϊνει απουςία 
ςκζψθσ

βλάπτει τουσ 
ανκρϊπουσ

τουσ χωρίηει

μεταφζρει 
ςυγκατάκεςθ

ςθματοδοτεί βακιά 
ςκζψθ

κεραπεφει τουσ 
ανκρϊπουσ

φζρνει τουσ 
ανκρϊπουσ μαηί
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Οη ςπρνγισζζνινγηθέο ζησπέο, έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηε ζεκεησηηθή, 

πεξηιακβάλνληαο ηηο κηθξέο δηαθνπέο θαη ηηο γξήγνξεο, αθνχζηεο ελψζεηο ζηελ νκηιία 

(π.ρ. ε ρξήζε «ησλ εεε»).  

Ζ δηαδξαζηηθή ζησπή αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνπέο ζηε ζπλνκηιία πνπ πεξηέρνπλ 

ζπρλά ζπκπεξάζκαηα, θξίζεηο, θαη επηπηψζεηο.  

Ζ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή ζησπή αληίζεηα απεηθνλίδεη ηελ νκάδα θαη ην επίπεδν 

νξγάλσζεο φπνπ κηθξέο παχζεηο είλαη ζπρλά ηππνπνηεκέλεο.  

Καηά ηνπο Pinder C.,θαη  Harlos K., (2015), πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηηο δπν ηειεπηαίεο κνξθέο ηεο ζησπήο
9
: δηα δξαζηηθέο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο 

δηφηη απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ην άηνκν θαη ηνπο νξγαληζκνχο.  

 

Γηαδξαζηηθή ζησπή 

Ζ δηαδξαζηηθή ζησπή είλαη ζπρλά ζθφπηκε θαη ζε εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο. Μαο 

επηηξέπεη λα αζθνχκε έιεγρν ζηνπο άιινπο κε ηε πξνζηαγή πξνζνρήο (π.ρ. φηαλ 

νκηιεηηθνί άλζξσπνη γίλνληαη μαθληθά ζησπεινί), ή κε ηε δεκηνπξγία αζάθεηαο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο αληαιιαγέο πνπ αλαγθάδεη ηνπο άιινπο λα ακθηζβεηνχλ 

πξνεγνχκελεο θξίζεηο θαη ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο (Bruneau, 1973).  

Οη δηαδξαζηηθέο ζησπέο κπνξνχλ λα είλαη επνηθνδνκεηηθέο ή θαηαζηξεπηηθέο (βι. 

Jensen, 1973). Ζ δπαδηθή θχζε ηνπο απνδεηθλχεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ελεξγήζνπλ σο αληακνηβέο ή ηηκσξίεο κε ηελ αλχςσζε ή ηε κείσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ εηζπξάηηεη ηε ζησπή (watts, 1997). Απφ απηή ηελ άπνςε, ε 

δηαδξαζηηθή ζησπή κπνξεί λα δειψζεη έγθξηζε θαη ηε δπζαξέζθεηα.  

ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ν Bruneau (1973) ζεσξεί ηηο ζησπειέο πξνζβνιέο σο κηα ηηο 

ηζρπξφηεξεο ηηκσξίεο πνπ επηβάιινληαη πξνο πθηζηακέλνπο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο. 

Ζ δηαδξαζηηθή ζησπή κπνξεί επίζεο λα δειψλεη πξνθαηάιεςε: κπνξνχκε λα είκαζηε 

απξφζπκνη ή αλίθαλνη λα «κηιήζνπκε» πξνο αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο είκαζηε 

πξνθαηεηιεκκέλνη (Houck & Gass, 1997  Saunders, 1985).  

 

Υαξαθηεξηζηηθά δηαδξαζηηθήο ζησπήο 

                                                 
9 Θεσξνχλ φηη ε ςπρνγισζζνινγηθή ζησπή έρεη πεξηνξηζκέλε ζρεηηθφηεηα κε ηελ εξγαζηαθή ζησπή  
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Οη θνηλσληθφ- επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη ε έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

δπν ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ψζηε, νη άλζξσπνη λα ζησπνχλ ή λα 

κηινχλ. Δίλαη ε δχλακε πνπ θαηέρνπλ θαη ην γέλνο. 

 

 

Ζ Γχλακε 

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα ππνζηεξίδεη ην ξφιν ηεο δχλακεο (θπξηαξρία, αξρή θιπ) ζηηο 

ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο (δείηε Stockdale, ην 1996) θαη δηαδξαζηηθή αδηθία 

(Harlos & Pinder, 1999). Ζ ζεσξία θαη ε έξεπλα ηείλνπλ λα ζηεξηρζνχλ ζηελ έλλνηα 

ηεο δχλακεο γηα λα εμεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δξαζηψλ (π.ρ. ηζρπξή αλάγθε γηα  

πξνζσπηθή δχλακε) ή ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ηνπο σζήζνπλ ηε δχλακε (π.ρ. λένο, αλχπαλδξνο, γπλαίθεο, ην ρξψκα,  Stockdale, ην 

1996). ηηο έξεπλέο ηνπο νη  Zapf (1999) θαη Zapf et. al. (1996) ζεκεηψλνπλ φηη, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο πςειά ηζηάκελνπο (πξντζηάκελνπο, δηεπζπληέο, επφπηεο θ.ιπ.), νη 

ζπλάδειθνη εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο, ηεο πξνζσπηθήο επίζεζεο θαη ηεο δηάδνζεο θεκψλ. Απηφ, ζχκθσλα κε 

ηνπο Zapf et. al. (2010: 89), πξνθαλψο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

ηχπνη εθθνβηζκνχ πξνυπνζέηνπλ ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο απφ 

νκάδα εξγαδνκέλσλ, θαη φρη απφ έλα κεκνλσκέλν άηνκν, αθφκα θη αλ απηφ αλήθεη 

ζηελ αλψηεξε θιίκαθα ηεο επίζεκεο εμνπζίαο. 

Eπίζεο, θαίλεηαη φηη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαδφκελσλ εθηίζεληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο εθθνβηζκνχ (Einarsen et. al. 2009, ζην Einarsen et. al. 2010: 

14). Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζχκαηα δηάδνζεο θεκψλ 

θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ελψ νη άλδξεο πθίζηαληαη απεηιέο θαη θξηηηθή 

(Vartia 1993, ζην Zapf et. al. 2010: 88). 

 

Σν Φχιν 

Δθηφο απφ ηε δχλακε θαη ην θχιν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εθηεηακέλε δηαδξαζηηθή 

ζησπή. Οη γπλαίθεο ήηαλ πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ελζαξξπληηθέο ζησπέο, 

πνπ ππνδείρζεθαλ κε ην λα θνπλήζνπλ ηα θεθάιηα θαη ην ρακφγειν γηα λα 
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ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία, ελψ νη άλδξεο έηεηλαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

αλέθθξαζηεο ζησπέο (π.ρ. απνηπρία λα απνθξηζεί ζηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο). 

Άιιε έξεπλα δείρλεη φηη νη γπλαίθεο είλαη ζησπειφηεξεο παξνπζία ησλ αλδξψλ 

(Tannen, 1990). ηαλ νη γπλαίθεο «εθθνβίδνπλ» ζπλήζσο εθζηνκίδνπλ ζπθνθαληίεο, 

ην γεινηνπνηνχλ, δηαδίδνπλ θήκεο θαη θνπηζνκπνιεχνπλ, επηηίζεληαη ζηελ 

επηθνηλσλία, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή ππφιεςε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο-ζχηεο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εξγαζία θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζχκαηφο ηνπο (π.ρ. ην απνκνλψλνπλ θνηλσληθά) 

(Leymann  1993, Zapf  2010).  

 

πλδπαζκφο δχλακεο θαη θχινπ. Οη παξαδνζηαθέο θεκηληζηηθέο ζρνιέο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην γέλνο θαη ε δχλακε είλαη αδηάζπαζηα. Γισζζνινγηθέο, κειέηεο, πξνηείλνπλ φηη 

νη γισζζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θαη ησλ θαηψηεξσλ νκάδσλ κπνξνχλ 

λα απεηθνλίζνπλ ηηο επελέξγεηεο θαη ηνπ γέλνπο θαη ηεο δχλακεο επεηδή νη 

δπζαλαινγίεο ζηελ θνηλσληθή δχλακε θαη ζέζε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

γισζζηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχιν (π.ρ. Lind & O'Barr, 1979).  

Κνηλά ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ, αλαθέξνληαη ζηα γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα, ληξνπή, ρακειή απηνεθηίκεζε, απηνελνρνπνίεζε (Houck & Gass, 1997  

Saunders, 1985). 

 

Ζ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή ζησπή  

Οη γισζζν-ζεσξεηηθνί έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή ζησπή 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζεζκηθέο απαγνξεχζεηο θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεο κεκνλσκέλεο ζησπήο.  

Οη θαλφλεο γηα ηελ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή ζησπή ππάξρνπλ θαη κεηαμχ ησλ απιψλ 

κειψλ κηαο νξγάλσζεο θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ (βι. Morrison & 

Milliken, 2000).  Δπίζεο ιεηηνπξγεί ζπρλά σο ηξφπνο ειέγρνπ (φπσο ε δηαδξαζηηθή 

ζησπή), κέζσ ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ θνηλσληθνπνίεζεο πνπ εληζρχνληαη 

απφ ηνπο πξντζηακέλνπο πνπ πηνζεηνχλ ηε ζησπή γηα λα αγλνήζνπλ ηνπο 

πθηζηακέλνπο θαη λα ηνπο κεηψζνπλ.  
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Αθξηβψο φπσο ε δπλακηθή ηεο δηαδξαζηηθήο ζησπήο πξφζθεξε γλψζε γηα ηε κηθξή 

θιίκαθα ζησπήο ησλ ππαιιήισλ, ηφζν ε θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή ζησπή πξνζθέξεη 

γλψζε γηα εθηίκεζεο κεγάιεο θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα , ζεσξείηαη φηη νη θψδηθεο ηεο 

ζησπήο (δει. θαζνξηζκέλνο λσξίηεξα σο νξγαλσηηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο θαηάρξεζεο) σο ζηελφ παξάδεηγκα ηεο θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθήο ζησπήο, «ν ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νιφθιεξεο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο ηάμεηο απέρνπλ απφ ηελ νκηιία θαη ρεηξίδνληαη θαη ηηο 

ςπρνγισζζνινγηθέο θαη δηα δξαζηηθέο ζησπέο» (Bruneau, 1973).  

 

 

 

 

Δηθφλα 15: Μνξθέο ζησπήο 

 

 

 

Σ Ι Ω Π Η 

ΔΙΑ ΔΡΑΣΙΚΗ

Η δφναμθ Σο γζνοσ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ 

Οργανωτικοί 
κανόνεσ ςιωπισ

ΨΤΧΟΓΛΩΙΚΗ 
ΗΜΕΙΩΣΙΚΗ
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ζηελ Ακεξηθή 
ζεκαίλεη "θαιή 
δνπιεηά"

ζηε Γεξκαλία 
ζεκαίλεη έλα

ζηελ Ηαπσληα 
ζεκαίλεη πέληε

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Ση νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή ζησπή 

Οη δηαπνιηηηζκηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ κεγάιε πηζαλφηεηα απμεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία.    

Γηα παξάδεηγκα, ε ρεηξνλνκία κε ην ζήθσκα ηνπ αληίρεηξα: 

 

Δηθφλα 16:  Γηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο Δπηθνηλσλίαο Βαθφια Μ, Νηθνιάνπ Η. 

2012 

 

Οη θξαγκνί πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επηθνηλσλία είλαη νη εμήο: 
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Φξαγκνί ζεκαζηνινγίαο.  Οη ιέμεηο έρνπλ δηαθνξεηηθή έλλνηα γηα δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο.   

Φξαγκνί απφ ηηο ζπλδειψζεηο ησλ ιέμεσλ.  Οη ιέμεηο ππνδειψλνπλ δηαθνξεηηθά 

λνήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.   

Φξαγκνί απφ ηε δηαθνξά ζηνλ επηηνληζκφ ιέμεσλ.  ε κεξηθέο θνπιηνχξεο ν 

επηηνληζκφο αιιάδεη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ:  νη άλζξσπνη κηινχλ δηαθνξεηηθά 

ζην ζπίηη, ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη ζηε δνπιεηά ηνπο.   

 

Φξαγκνί απφ ηηο δηαθνξέο ζην βαζκφ αλνρήο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο κεζφδνπο 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.  Οη θνιεθηηβηζηέο είλαη πην πηζαλφ λα παξαδερζνχλ ηε 

ζχγθξνπζε κφλν ππαηληθηηθά θαη λα απνθχγνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο 

αληηπαξαζέζεηο.  Μπνξεί λα απνδψζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαηάζηαζε θαη ιηγφηεξν ζηα άηνκα,  θαη γη‘ απηφ κπνξεί λα κελ απαηηήζνπλ ηε ζαθή 

έθθξαζε απνινγίαο γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, ελψ νη αηνκηθηζηέο 

πξνηηκνχλ ηηο ζαθείο δειψζεηο απνδνρήο ηεο επζχλεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο 

δεκφζηεο απνινγίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ. (Robbins S., Judge T., 

2011) 

Δίλαη εχθνιν λα αγλνήζνπκε ηε ζησπή ή ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο, αθξηβψο γηαηί 

νξίδεηαη απφ ηελ απνπζία πιεξνθφξεζεο. Χζηφζν ε ζησπή θαη ε απνθπγή 

επηθνηλσλίαο είλαη εμίζνπ ζπλήζεηο φζν θαη νη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  Ζ ζησπή 

ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ, παξελφριεζεο δηαθζνξάο θαη παξάβαζεο 

θαζήθνληνο ζεκαίλεη φηη ε θνξπθή ηεο δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη δξάζε γηα 

ηελ εμάιεηςε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζησπή παξαηεξείηαη ιηγφηεξν ζε 

πεξηβάιινληα φπνπ νη απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ, φπνπ ε 

νκάδα εξγαζίαο έρεη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε ηαπηφηεηα θαη φπνπ επηθξαηεί 

δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε. (Robbins S., Judge T. 2011) 

Φαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη δηζηαθηηθνί λα κηιήζνπλ αλνηρηά γηα κηα ζεηξά 

ζεκάησλ.  Σα ζέκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπζθνιία σο πξνο ηελ αλνηρηή 

ζπδήηεζε είλαη: 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε, θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

πξντζηακέλσλ, πθηζηακέλσλ θαη ζπλαδέιθσλ. 

http://kritiki.gr/book_author/robbins-stephen-p/
http://kritiki.gr/book_author/robbins-stephen-p/
http://kritiki.gr/book_author/robbins-stephen-p/
http://kritiki.gr/book_author/robbins-stephen-p/
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Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν 

νξγαληζκφο.  

Γχζθνια επίζεο, ζπδεηνχλ αλνηρηά ζέκαηα φπσο νη ακνηβέο, νη πξννπηηθέο εμέιημεο ή 

νη ελδνεπηρεηξεζηαθέο ζπγθξνχζεηο. 

Σέινο δελ γίλνληαη εχθνια ζέκαηα ζπδήηεζεο φζα ζρεηίδνληαη κε ίζεο επθαηξίεο, ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ εζληθή θνπιηνχξα, ην θχιιν ή ηε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε. 

(Βαθφια Μ. & Νηθνιάνπ Η., 2012)  

Να κηιήζεη ή λα ζησπήζεη, είλαη κηα απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ θάζε εξγαδφκελν, 

θάζε ζηέιερνο, πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα (Morrison θαη Milliken, 2003).  

πλήζσο, ηα άηνκα πνπ ζησπνχλ ην θάλνπλ γηα λα απνθχγνπλ ηε ζχγθξνπζε κε άιια 

άηνκα, ή γηα λα απνθχγνπλ λα πιεγψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ, ή θαη λα 

απνθχγνπλ λα βιάςνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιινπο αλζξψπνπο (Brinsfield, 2013). 

Ζ εξγαζηαθή ζησπή  νδεγεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε γλσζηηθή αζπκθσλία, θαη απηφ 

επεξεάδεη πεξαηηέξσ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη ηε δέζκεπζή ηνπο 

ζηνλ νξγαληζκφ.  Γελ ππνζηεξίδεη ηηο αιιαγέο κε απνηέιεζκα λα ηεικαηψλεη ν 

νξγαληζκφο. 

Σα αθξαία ζπλαηζζήκαηα φπσο ε αγαιιίαζε, ε ζιίςε ν ζπκφο είλαη πηζαλφ λα 

παξαθσιχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.  ε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο έρνπκε ηελ 

ηάζε λα αςεθνχκε ηνλ ινγηθφ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη λα ηνλ 

αληηθαζηζηνχκε κε ζπλαηζζεκαηηθέο θξίζεηο. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη 

δχζθνιε αθφκα θαη θάησ απφ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο. 

 

2.3.4 Απνηειέζκαηα εξγαζηαθήο ζησπήο 

Καηά ηνπο  Morrison & Milliken, (2000), ε ηάζε ησλ νξγαληζκψλ λα απνζαξξχλνπλ 

ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ θαη ε απνπζία αλαηξνθνδφηεζεο 

(feedback) είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζηνπο 

ππαιιήινπο. Ζ βηβιηνγξαθία καο αλαθέξεη ηξεηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

νξγαλσηηθήο ζησπήο: ππάιιεινη πνπ αηζζάλνληαη φηη δελ εθηηκψληαη, ππάιιεινη πνπ 
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αληηιακβάλνληαη φηη ζηεξνχληαη ηνλ έιεγρν, θαη ππάιιεινη πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε γλσζηηθήο αζπκθσλίαο
10

.  

  

1. Οη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη δελ ραίξνπλ εθηηκήζεσο  

Οη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη γηα ηελ χπαξμε δηθαηφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα 

εξσηψληαη αθφκα θαη αλ νπζηαζηηθά ή παξέκβαζε ηνπο δελ αζθεί επηξξνή ζηελ 

έθβαζε ηεο απφθαζεο. χκθσλα κε ηνπο Lind & Tyler (1988), νη δηαδηθαζίεο πνπ 

επηηξέπνπλ λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ ππαιιήισλ αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά, 

ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, επεηδή επηζεκαίλνπλ φηη νη ππάιιεινη είλαη εθηηκψκελα κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Δάλ νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη ν νξγαληζκφο δελ ηνπο εθηηκά, ζα 

είλαη θαη απφ κέξνπο ηνπο ιηγφηεξν πηζαλφ λα εθηηκήζνπλ ή λα εκπηζηεπζνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ.  

 

2.Οη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη ζηεξνχληαη ηνλ έιεγρν. 

 Σα άηνκα έρνπλ κηα ηζρπξή αλάγθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζε απηά. Με ηελ έθθξαζε ησλ 

απφςεσλ έρνπλ ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Αλ δελ ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ζεσξνχλ φηη ζηεξνχληαη απηφλ ηνλ έιεγρν.  Ζ απψιεηα 

ειέγρνπ έρεη θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα, φπσο κεησκέλν θίλεηξν, δπζαξέζθεηα, 

αζζέλεηεο, θπζηθή θαη ςπρνινγηθή απφζπξζε απφ ηελ εξγαζία, αθφκε θαη 

δνιηνθζνξά ή άιιεο κνξθέο παξεθιιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Δάλ νη ππάιιεινη 

ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηνλ έιεγρν κέζσ ηεο έθθξαζεο ή άιισλ 

επνηθνδνκεηηθψλ κέζσλ πξνζπαζνχλ λα ηνλ αλαθηήζνπλ κε ηξφπνπο πνπ είλαη 

ηειηθά θαηαζηξεπηηθνί γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

 

3. Τπάιιεινη ζε γλσζηηθή αζπκθσλία  

 Ζ νξγαλσζηαθή ζησπή είλαη επίζεο πηζαλφ λα δψζεη αθνξκή γηα γλσζηηθή 

αζπκθσλία: κηα απσζεηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη κηα απφθιηζε 

κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεψλ θάπνηνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Σα άηνκα πνπ 

                                                 
10 Γλσζηηθή αζπκθσλία ζχκθσλα κε ηνλ  Festinger (1957): Σν άηνκν έρεη ηελ ηάζε λα κεηψλεη ηελ αζπκθσλία πνπ κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζεί κεηαμχ δχν γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο. 
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δνθηκάδνπλ ηε γλσζηηθή αζπκθσλία πξνζπαζνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηζνξξνπία 

κεηά απφ ηελ αιιαγή είηε ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο είηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Αθφκα, 

ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο 

ππαιιήινπο λα κεηψζνπλ ηε γλσζηηθή αζπκθσλία. (Morrison, Milliken, 2000)   

 

 

.  

 

 

 

 

 

Δηθφλα 17: Απνηειέζκαηα εξγαζηαθήο ζησπήο 

 

 

 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 
Δ ΓΝΧΣΗΚΖ 
ΑΤΜΦΧΝΗΑ

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 
ΣΔΡΟΤΝΣΑΗ ΣΟΝ 
ΔΛΔΓΥΟ

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 
ΘΔΧΡΟΤΝ ΟΣΗ 
ΓΔΝ ΥΑΗΡΟΤΝ 
ΔΚΣΗΜΖΔΧ 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΧΠΖ
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2.4 Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ  

Ο πρώτος μας ερεσνητικός στότος: είλαη λα εληνπίζνπκε ην βαζκφ αληίζηαζεο ζηελ 

εξγαζηαθή αιιαγή. 

Να θαηαγξάςνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ 

έρεη ζπληειεζηεί ζην Γήκν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ βαζκφ 

αληίδξαζεο, κε ην βαζκφ χπαξμεο εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ. Δπίζεο ζέινπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηελ αληίδξαζε ζηελ αιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε 

ηνπο (πξντζηάκελνο - πθηζηάκελνο), αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πξφηππν 

(άλδξαο ή γπλαίθα, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επίπεδν κφξθσζεο, θιπ). 
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Δηθφλα 18: Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θαη ππνζέζεσλ γηα ηελ αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή 

 

Γηεξεχλεζε χπαξμεο 
αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή

Δληνπηζκφο ηνπ βαζκνχ 
αλνρήο-αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή

Αληίδξαζε ζηελ αιιαγή κε 
βάζε ηε ζέζε ηζρχνο

Αληίδξαζε ζηελ αιιαγή 
κε βάζε ην θνηλσληθφ 

πξφηππν

Ζ1.0 Ζ εξγαζηαθή ζέζε δελ επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζηαθή αιιαγή

Ζ1.1 Ζ εξγαζηαθή ζέζε επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζηαθή αιιαγή
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Δεύτερος ερεσνητικός στότος: είλαη λα εληνπίζνπκε αλ ππάξρεη θαη ζε πνην βαζκφ 

εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο (mobbing) ζηνλ ππφ εμέηαζε νξγαληζκφ.  Να ηνλ 

ηαμηλνκήζνπκε ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πξφηππν δειαδή : ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε κφξθσζε.  Οη πξφζθαηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο κπνξνχλ, κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πιαίζην, είηε λα εθθξάζνπλ εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(θπξίσο εηο βάξνο εξγαδφκελσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ) είηε λα ζπκαηνπνηεζνχλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα εξεπλήζνπκε θάζε ηχπν εθθνβηζκνχ: 

Παξεκπφδηζε έθθξαζεο επηθνηλσλίαο 

Δπηζέζεηο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

Δπηζέζεηο ζηε θήκε 

Δπηζέζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζέζε θαη 

Άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη λα εξεπλήζνπκε ηνλ εθθνβηζκφ θάζεηεο κνξθήο απφ 

πξντζηακέλνπο ζε πθηζηάκελν δηφηη ηα ζχκαηα πνπ εθθνβίδνληαη απφ ηνπο αλσηέξνπο 

ηνπο θαίλνληαη λα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν απφ ηα ζχκαηα 

ηνπ εθθνβηζκνχ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Einarsen & Raknes, 1997 &  1997).   Καη‘ 

αληηζηνηρία κε ηε ζπζρέηηζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θχινπ κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχηε ή 

ηνπ ζχκαηνο, θαίλεηαη πσο θαη ε κεηαβιεηή ηνπ εξγαζηαθνχ γνήηξνπ δελ κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί απνθιεηζηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχηε. Βέβαηα ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαηαδεηθλχεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπηψλ αλήθεη ζηελ 

αλψηεξε θιίκαθα ηεο επίζεκεο εμνπζίαο (είλαη θπξίσο πξντζηάκελνη, επφπηεο, 

δηεπζπληέο θ.ιπ.), ελψ ηα ζχκαηα είλαη θπξίσο πθηζηάκελνη ή λενπξνζιεθζέληεο 

εξγαδφκελνη.  

Γη‘ απηφ ινηπφλ θάλνπκε ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

• Τπφζεζε: ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ ηχπσλ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο; 

• Τπφζεζε: ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθθνβηζκνχ κε 

βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο; 

• Τπφζεζε: ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ ηχπσλ εθθνβηζκνχ θαη ηνπ θχινπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ; 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[86] 

 

 

Δηθφλα 19: Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

 

Τρίτος ερεσνητικός στότος: είλαη λα εξεπλεζεί ε χπαξμε εξγαζηαθήο ζησπήο κέζα 

ζε πεξηβάιινλ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ.  Να γίλεη ζπζρέηηζε ηεο έθζεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ εθθνβηζκφ (mobbing) θαη ζηελ εκθάληζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζησπήο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα εληνπίζνπκε ην βαζκφ χπαξμεο 

εξγαζηαθήο ζησπήο ζε επίπεδν ηεξαξρίαο (πξντζηάκελνη θαη πθηζηάκελνη) θαη 

ηκήκαηνο θαη λα δηεξεπλεζεί ηέινο ε ζησπή ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ πξφηππν 

δειαδή: ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε κφξθσζε θιπ.   

 

Γη‘ απηφ ινηπφλ θάλνπκε ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

• Τπφζεζε: Τπάξρεη ζπζρέηηζε βαζκνχ εξγαζηαθήο ζησπήο θαη εξγαζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ. 

• Τπφζεζε: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ χπαξμεο ηεο ζησπήο θαη 

ησλ ηκεκάησλ πνπ αλήθνπλ νη ππάιιεινη; 

Γηεξεχλεζε χπαξμεο 
εξγαζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ ζηνλ 
νξγαληζκφ

Δληνπηζκφο 
εξγαζηαθνχ 
εθθνβηζκνχ

Δληνπηζκφ ηνπ 

ηχπνπ εξγαζηαθνχ 
εθθνβηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην 
θνηλσληθφ πξφηππν

- πζρέηηζε ηνπ 
ηχπνπ εθθνβηζκνχ 
κε βάζε ηε ζέζε 

εξγαζίαο

πζρέηηζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 

εθθνβηζκνχ κε βάζε 
ηε ζέζε εξγαζίαο

πζρέηηζε ηνπ ηχπνπ 
εθθνβηζκνχ θαη ηνπ 

θχινπ
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• Τπφζεζε: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ χπαξμεο ζησπήο θαη ηεο 

ζέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ (πξντζηάκελνο -ππάιιεινο); 

• Τπφζεζε: Ζ χπαξμε ζησπήο έρεη ζπζρέηηζε κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

(θχιν, κφξθσζε θιπ); 

 

 

Δηθφλα 20: Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ εξγαζηαθήο ζησπήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηεξεχλεζε 
εξγαζηαθήο ζησπήο

Δληνπηζκφο 
εξγαζηαθήο ζησπήο

πζρέηηζε θχινπ 
θαη εξγαζηαθήο 

ζησπήο

πζρέηηζε ζέζεο 
εξγαδνκέλνπ θαη 
χπαξμεο ζησπήο 
ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 
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Μέζνδνο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε είλαη πξσηνγελήο πνζνηηθή δηφηη ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε 

αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη επηδηψμακε λα εκβαζχλνπκε ζε απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο. 

Ζ έξεπλα έγηλε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) δηφηη είλαη ν πην 

γξήγνξνο ηξφπνο ζπιινγή απαληήζεσλ. 

ηεξηρζήθακε  ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ζθνπεχνληαο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

λνχκεξα θαη ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη βαζηζηήθακε ζε αξηζκεηηθή κέηξεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ.  Οη κεηξήζεηο θαη 

αλαιχζεηο καο  κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ ή λα επηβεβαησζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε 

άιιν εξεπλεηή.  

πιιέμακε ηα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Μέζσ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πξνζπαζήζακε λα κεηξήζνπκε θαη λα 

αηηηνινγήζνπκε θαη ηέινο λα επαιεζεχζνπκε ή λα δηαςεχζνπκε ηηο ππνζέζεηο 

πξνέθπςαλ. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα SPSS Statistics 21. 

 

 

Γεηγκαηνιεςία 

Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 100 δηνηθεηηθνί δεκνηηθνί ππάιιεινη ηνπ 

Γήκνπ Παπάγνπ-Υνιαξγνχ ζε ζχλνιν 273 εξγαδνκέλσλ ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ.   

Γηα ην ιφγν απηφ εζηάιεζαλ 70 εξσηεκαηνιφγηα, ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

αλψλπκν θαη εζηάιε ζηνπο εξσηψκελνπο ζηα ππεξεζηαθά ή πξνζσπηθά ηνπο e-mail, 

φπνπ ε απάληεζε ππνβιήζεθε κέζσ ηεο θφξκαο ηνπ google. Γη‘ απηφ ην ιφγν θαη 

πξφθεηηαη ακηγψο γηα δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα 

ηνπ Γήκνπ σο πξντζηάκελνη ή απινί ππάιιεινη, (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ). 
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Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο έξεπλαο 

Λφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο, δηεμάγνληαο 

ηελ, ιάβακε ππφςε καο ηηο πέληε βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο ηεο  Ακεξηθαληθήο  

Φπρνινγηθήο Δηαηξίαο
11

 :  

Α ‐ Αξρή ηεο επεξγεζίαο θαη ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο. Έγηλε πξνζπάζεηα νη 

εξσηψκελνη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρσξίο λα 

πάζνπλ θακία δεκηά. 

Β – Αξρή ηεο πηζηφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο, ε έξεπλα πξνζπάζεζε λα 

νηθνδνκήζεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο  ρσξίο λα ππάξρεη θακία απνδεκίσζε ή 

πξνζσπηθφ φθεινο. 

Γ -  Αξρή ηεο Αθεξαηφηεηαο.  Γφζεθε βάξνο ζηελ αθξίβεηα, θαη ηελ εηιηθξίλεηα 

ζηελ επηζηήκε, ρσξίο ηερλάζκαηα, ή ζθφπηκε δηαζηξέβισζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

Γ  - Αξρή ηεο Γηθαηνζχλεο. Αλαγλσξίζηεθε ην δηθαίσκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην εξσηεκαηνιφγην ρσξίο πξνθαηαιήςεηο απνθιεηζκνχο θαη 

άδηθεο πξαθηηθέο. 

Δ  - Αξρή ηνπ εβαζκνχ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ εξσηψκελσλ. Ζ έξεπλα 

ζεβάζηεθε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία φισλ ησλ εξσηψκελσλ, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ ζηελ ηδησηηθή δσή, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ 

απηνδηάζεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ethical Principles of Psychologists and code of conduct 2010  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4   ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 
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4.1 ρεδηαζκφο-δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

Α. Δξσηεκαηνιφγην αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή: 

Γηα ηελ  επίηεπμε ηνπ 1
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληίζηνηρν 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ Budner, (1962, Intolerance of ambiguity as a personality 

variable), ην νπνίν πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο κε απαληήζεηο πνπ δηαβαζκίδνληαη ζε 

αξηζκεκέλε θιίκαθα Likert απφ ην 1 (δηαθσλψ έληνλα) σο ην 5 (ζπκθσλψ απφιπηα). 

Σν εξσηεκαηνιφγην εμεηάδεη ην βαζκφ αλνρήο ζηελ αιιαγή, ηελ αληίζηαζε ή φρη.  

ηηο εξσηήζεηο 1-5 ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1 σο 5 βαζκνχο.  ζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε βαζκνινγία θάζε εξσηψκελνπ ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αληίζηαζε ηνπ ζηελ 

αιιαγή θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δεθηηθφηεξνο ζε απηήλ.   

ηηο εξσηήζεηο 6-10 ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1 σο 5 βαζκνχο.  εδψ ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην φζν κεγαιχηεξε είλαη ε βαζκνινγία θάζε εξσηψκελνπ ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη θαη ε αληίζηαζε ηνπ ζε θάζε είδνπο αιιαγή.   

 

Β. Δξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing)  

Γηα ηελ  επίηεπμε ηνπ 2
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληίζηνηρν 

εξσηεκαηνιφγην LIPT (Leymann Inventory of Psychological terrorization).  Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηε κέηξεζε ηεο εζηθήο 

παξελφριεζεο ζε δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο.  Καηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 απφ ηνλ Leymann
12

 ν νπνίνο ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηεο 

ςπρνινγηθήο βίαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.  Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηε απφ 4 

θαηεγνξίεο: 

Β1. Δξσηήζεηο 11-15 φπνπ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηζεκάλνπλ γηα ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο έρνπλ ππνζηεί 

ηαπεηλσηηθή θαη θαηαπηεζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ πιεπξάο ζπλαδέιθσλ ή 

πξντζηακέλσλ ηνπο.  

χκθσλα κε ηελ ηππνινγία κε βάζε ηε θχζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ζην ζχκα νη ηχπνη ηνπ mobbing ρσξίδνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλαλ 

θαη νη εξσηήζεηο καο. 
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Δηθφλα 21 : Δξσηήζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ mobbing 

 

Κάζε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ ηχπνπο ςπρνινγηθή βίαο, γηα 

ηελ νπνία δεηείηαη λα θαηαγξαθεί κε πνην ηξφπν παξνπζηάδεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

(6) κήλεο, αλ παξνπζηάδεηαη. 

 

 Β2. Δξσηήζεηο 16-23: Με ηηο εξσηήζεηο απηέο πξνζπαζνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ, πφζν ζπρλά ζπκβαίλεη, γηα πφζν δηάζηεκα πνηνο 

εθθνβίδεη,  αλ ην εθκπζηεξεπηήθακε ζε θάπνηνλ θιπ 

 

Β3. Δξσηήζεηο 24-26: Αθνχ δίλνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

(mobbing), πξνζπαζνχκε λα θαηαγξάςνπκε αλ νη ππάιιεινη αλαγλσξίδνπλ ην 

θαηλφκελν, φηαλ εθθνβίδνληαη θαη γηαηί ζεσξνχλ φηη ζπκβαίλεη απηφ. 

 

Β.4 Δξψηεζε 27: Εεηνχκε απφ ηνλ εξσηψκελν λα θπθιψζεη πνην θαηά ηε γλψκε ηνπ 

απφ κηα πξνηεηλφκελε ιίζηα ζεσξεί φηη είλαη πεξηζηαηηθφ βίαο ή εθθνβηζκνχ (π.ρ. 

πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο, ζσκαηηθή βία θιπ).  Με απηφ ηνλ ηξφπν ζέιακε λα 

Β11
• Επιδράςεισ ςτθν αυτο-ζκφραςθ και τθν επικοινωνία

Β12
• Επιπτϊςεισ ςτισ κοινωνικζσ επαφζσ

Β13
• Επιπτϊςεισ ςτθν επαγγελματικι κατάςταςθ και τθν ποιότθτα ηωισ

Β14
• Επιπτϊςεισ ςτθν προςωπικι φιμθ

Β15
• Επιδράςεισ ςτθ ςωματικι υγεία
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ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε πσο αθξηβψο ζεσξνχλ ηνλ εθθνβηζκφ νη εξσηψκελνη 

ππάιιεινη. 

 

Γ. Δξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο χπαξμεο εξγαζηαθήο ζησπήο  

Γηα ηελ  επίηεπμε ηνπ 3
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληίζηνηρν 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Βαθφια Μ. & Μπνπξαληά Γ. (Antecedents and consequences of 

organizational silence: an empirical investigation, 2005) ην νπνίν εδψ απνηειείηαη 

απφ 10 εξσηήζεηο.  

Οη εξγαδφκελνη ζηηο εξσηήζεηο 28-37, πξέπεη λα επηζεκάλνπλ πάλσ ζε κηα 

αξηζκεκέλε θιίκαθα Likert απφ ην 1 (δηαθσλψ έληνλα) σο ην 5 (ζπκθσλψ  απφιπηα) 

πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο,  ε ζηάζε ε δηθή ηνπο θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο γηα 

ηε ζησπή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη γηα ειεχζεξε επηθνηλσλία 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ απέλαληη ζηε ζησπή.   

 

Γ. Δξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο Γεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, γηα θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνηηθψλ 

ππαιιήισλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, φπσο θχιιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ζέζε πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο, κνξθσηηθφ επίπεδν, ηκήκα ζην νπνίν 

αλήθεη ν ππάιιεινο θιπ.   
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4.2 ρεδηαζκφο έξεπλαο 

4.2.1 Πεδίν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο-δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο-

δείγκα έξεπλαο 

Δζηάιεζαλ ζπλνιηθά 70 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ θαη ηα 70,  

θξίζεθε φηη απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα ζε ζχλνιν 273 εξγαδνκέλσλ.  

Γηαλεκήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-23 Γεθεκβξίνπ 2016.   

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο δηαλνκήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο εξσηεζέληεο θαη ηε ζπιινγή ηνπο ήηαλ 3 εβδνκάδεο, 

δηάζηεκα πνπ θξίζεθε επαξθέο γηα λα ζπιιέγνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θαη  πεξηείρε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ.  Ζ δηαλνκή ηνπ έγηλε ζην ππεξεζηαθφ ή θαη πξνζσπηθφ e-mail ηνπ 

θάζε ππαιιήινπ.  Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

δηεπθξηλίζηεθε ε εζεινληηθή θαη αλψλπκε ζπκκεηνρή ηνπο, φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο 

θαη ιάζνο απαληήζεηο θαη φηη ηα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθφηεξνπ 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ δηεμήγαγε ηελ έξεπλα θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζ΄ απηή πξνθεηκέλνπ νη απαληήζεηο ζηηο ιεπηέο θαη 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εξσηήζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφ εηιηθξηλείο θαη ρσξίο 

θφβν. 

 

4.2.2 Αμηνιφγεζε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλνρή ζηελ αιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Cronbach‘s Alpha. Οη εξσηήζεηο ήηαλ δηακνξθσκέλεο ζε θιίκαθα απαληήζεσλ 1-5 

(Γηαθσλψ απφιπηα-πκθσλψ απφιπηα). Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνέθπςε 0,612. 

Ηδαληθά αλακέλνληαη ηηκέο πάλσ απφ 60% ζηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν. Οξηαθά γίλεηαη 

δεθηή ε ππφζεζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αλνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 1 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο  

Cronbach's Alpha χλνιν εξσηήζεσλ 

0,612 10 
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ζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζησπή ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ Cronbach‘s Alpha πξνέθπςε αξθεηά 

ρακειφ κε ηηκή 0,585. Ζ κηθξή απηή ηηκή θαζηζηά πην επηθπιαθηηθή ηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πίλαθαο 2 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

Cronbach's Alpha χλνιν εξσηήζεσλ 

0,585 10 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

(κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο) 
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5.1 Αλάιπζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλάο 

Χο πξνο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ην δείγκα ζε ζχλνιν εβδνκήληα απαληήζεσλ, 

παξνπζίαζε ηελ εμήο εηθφλα: 

 

Φχιιν: Απάληεζαλ 40 γπλαίθεο θαη 30 άλδξεο Οη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο. 

 
 

 

Δηθφλα 22: Φχιιν Γείγκαηνο 

 

Ζιηθία Δξσηψκελσλ: Σν κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηφο καο είλαη κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ 36-55 εηψλ (30 άηνκα κεηαμχ 36-45 θαη 29 κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 46-55), 

ειηθίεο πνπ ζεσξνχληαη πιένλ ψξηκεο θαη κε κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία. Έλαο 

εξσηψκελνο είλαη θάησ ησλ 35 εηψλ θαη 10 εξσηψκελνη άλσ ησλ 56 εηψλ. 
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Δηθφλα 23: Ζιηθία Δξσηψκελσλ 

 

 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο είλαη έγγακνη κε 

πνζνζηφ 74% θαη αθνινπζνχλ φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 

 

 

 

 
Δηθφλα 24: Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
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Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ 

(36 άηνκα), θαη αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ 

(31 άηνκα), ελψ 3 εξσηψκελνη είλαη απφθνηηνη ηερληθψλ ζρνιψλ. 

 

 
Δηθφλα 25: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

 

Υξφλνο Δξγαζίαο ζην Γήκν: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο (48 άηνκα), 

εξγάδνληαη ζηνλ ππφ εμέηαζε Γήκν απφ 11 σο 30 ρξφληα. Γεθανθηψ εξσηψκελνη 

εξγάδνληαη σο δέθα ρξφληα θαη κφιηο 4 πάλσ απφ 31 ρξφληα. 

 

 

Δηθφλα 26: Υξφληα Δξγαζίαο ζην Γήκν 
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Υξφλνο Δξγαζίαο ζην ηκήκα: Δίθνζη επηά (27), εξσηψκελνη εξγάδνληαη ζην ηκήκα 

ηνπο έλα κε δπφκηζε ρξφληα, ελψ είθνζη ελληά (29), εξγάδνληαη πάλσ απφ πέληε 

ρξφληα ζην ίδην ηκήκα.  Σέινο δέθα ηέζζεξηο (14), απφ απηνχο εξγάδνληαη 2,5 -5 

ρξφληα ζην ίδην ηκήκα. 

 

 

 

 

Δηθφλα 27: Υξφλνο Δξγαζίαο ζην ηκήκα 

 

Θέζε πνπ θαηέρεη ζηελ ππεξεζία: αξάληα νθηψ (48) απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη ππάιιεινη, ελψ είθνζη δχν (22), θαηέρνπλ ζέζε 

επζχλεο θαη είλαη πξντζηάκελνη. 
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Δηθφλα 28: Θέζε πνπ θαηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ νη εξσηψκελνη  

 

Σκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ νη εξσηψκελνη: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 

αλήθνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (23 ζηελ νηθνλνκηθή θαη 29 ζηε 

δηνίθεζε).  Σέινο δέθα (10) αλήθνπλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία θαη νθηψ (8) αλήθνπλ 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ άκεζα επνπηεχεη ν Γήκαξρνο. 

 

 

 

Δηθφλα 29: Σκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ νη εξσηψκελνη 

 

 

0 10 20 30 40 50

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ

ΤΠΑΛΛΗΛΟ
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πλνςίδνληαο φια ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπκε φηη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ ην δείγκα απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, έγγακνπο, ειηθίαο 36-55 εηψλ, 

απφθνηηνπο Λπθείνπ πνπ έρνπλ 11-30 ρξφληα ππεξεζίαο, δελ θαηέρνπλ ζέζεηο 

επζχλεο θαη αλήθνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 

 

 

5.2 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 1νπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ  

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ αλνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε αιιαγή. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη εξγαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ελφο εηδηθνχ απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (41,4% ζπκθσλίαο) θαη ζεσξνχλ φηη φια ηα πξνβιήκαηα 

έρνπλ ιχζε (34,4% θαη 25,7% ζπκθσλίαο θαη απφιπηεο ζπκθσλίαο αληίζηνηρα). 

Δπηζπκνχλ μεθάζαξεο εληνιέο θαη δελ ζεσξνχλ ηελ αζάθεηα σο δπλαηφηεηα 

πξσηνβνπιηψλ (42,9%). Αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ελφο πξντζηάκελνπ κε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα πξνθαιεί ηελ ζθέςε ζηνλ εξγαδφκελν (37,1%). Έλαο ζηνπο δχν εξγαδφκελνπο 

ζπκθσλεί κε ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ησλ νπνίσλ έρεη γλψζε παξά δεηήκαηα πνπ 

δελ μέξεη ηελ ιχζε ηνπο (57,1%). Οπδέηεξνη ηνπνζεηήζεθαλ νη εξσηεζέληεο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κνλνιεθηηθή απάληεζε ζε εξσηήζεηο κε «λαη» θαη «φρη» 

(42,9%), κε ην αίζζεκα επγλσκνζχλεο πνπ ζα πξέπεη λα ληψζεη θάπνηνο φηαλ 

αλαιακβάλεη δεηήκαηα ησλ νπνίσλ ε ιχζε είλαη απιή (38,6%) θαη φζνλ αθνξά ην 

θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ (37,1%). Σέινο ζπκθσλία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ππέδεημαλ  γηα 

ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα (41,4%) 

πλνιηθή ζηάζε ηνπ δείγκαηνο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

Γηα λα αλαγλσξηζηεί ε δεθηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή ζα έπξεπε ζηελ 

θιίκαθα ησλ 5 πξψησλ εξσηήζεσλ ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο ηνπο λα είλαη ζηα πςειά 

επίπεδα ζπκθσλίαο θαη αληίζεηα ζηηο ππφινηπεο 5 εξσηήζεηο ζα έπξεπε νη απαληήζεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ λα θπκαίλνληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο. Με βάζε ηελ 

θαηάηαμε ησλ απαληήζεσλ ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο είλαη κελ δεθηηθνί νη 

εξγαδφκελνη ζηελ αιιαγή αιιά φρη πιήξσο. Γηαηεξείηαη κηα επηθχιαμε ζηα 

απνηειέζκαηα θαζψο ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςε ζρεηηθά 

ρακειφο. 
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 Γηαθσλψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα 

βξεη κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε 

έλα πξφβιεκα πηζαλφλ δελ 

γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ 

1  

1,4% 

9  

12,9% 

21 

30% 
29 

41,4% 

10 

14,3% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

2 

2,9% 

11 

15,7% 

15 

21,4% 
24 

34,3% 

18 

25,7% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή 

δνπιεηά 

0 

0% 

1 

1,4% 

4 

5,7% 

27 

38,6% 
38 

54,3% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ 

αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο 

λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

7 

10% 
30 

42,9% 

22 

31,4% 

7 

10% 

4 

5,7% 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη 

απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα 

αλαξσηηέζαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

1 

1,4% 

16 

22,9% 

19 

27,1% 
26 

37,1% 

8 

11,4% 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν 

είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  

απηφ ζην νπνίν δελ είκαζηε 

εμνηθεησκέλνη 

3 

4,3% 

4 

5,7% 

11 

17,1% 
40 

57,1% 

11 

15,7% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα 

«λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ 

δελ γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα 

είλαη ηα πξάγκαηα 

7 

10% 

13 

18,6% 
30 

42,9% 

12 

17,1% 

8 

11,4% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη 

επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο 

γεγνλφηνο ζην νπνίν ιίγεο είλαη νη 

εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα 

ηνπ 

4 

5,7% 

6 

8,6% 
27 

38,6% 

23 

32,9% 

10 

14,3% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

καο ππάξρεη αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε 

1 

1,4% 

13 

18,6% 

18 

25,7% 
29 

41,4% 

9 

12,9% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε 

φινη παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο 

ηφζν ην θαιχηεξν 

6 

8,6% 

17 

24,3% 
26 

37,1% 

15 

21,4% 

6 

8,6% 

 

Δηθφλα 30: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλνρή ζηελ αιιαγή 

 

ηάζε πξντζηάκελσλ ζηελ αιιαγή 

Έπεηηα ηεο γεληθήο εηθφλαο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ζηνπο απέλαληη 

ζηελ αιιαγή κειεηήζεθε εθηελέζηεξα ε ζέζε ησλ πξντζηάκελσλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ζέζεσλ είλαη πην δεθηηθή ζηελ 

αιιαγή. 
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Οη πξντζηάκελνη πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη 22, έρνπλ φκνηα ζπκπεξηθνξά κε ην 

ζχλνιν κε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο ηξνπνπνηήζεηο. πγθεθξηκέλα, επηδεηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο μεθάζαξεο νδεγίεο γηα λα εθηειέζνπλ έλα έξγν κεγάιν 

πνζνζηφ ζπκθσλίαο (50% ζπκθψλεζαλ απφιπηα θαη 36,4% ζπκθψλεζαλ). Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θάλεθε ε απάληεζε θαη ε ζηάζε ηνπο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο. Γηα ηελ αζάθεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαζέηνληαη ζε έλαλ ππάιιειν 

σο επθαηξία γηα αλάιεςε αξκνδηνηήησλ έδεημαλ λα δηαθσλνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

πξντζηάκελνη αιιά θαη κεγάιν πνζνζηφ απηψλ δελ είραλ μεθάζαξε άπνςε (45,5% 

δηαθψλεζαλ θαη 31,8% νχηε δηαθψλεζαλ νχηε ζπκθψλεζαλ). Αλνκνηνγέλεηα 

παξνπζηάζηεθε επίζεο θαη ζηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ απάληεζε «λαη» θαη «φρη» 

ζηηο εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δήισζαλ φηη νχηε 

δηαθσλνχλ νχηε ζπκθσλνχλ αιιά θαη ηζάξηζκα πνζά αηφκσλ δήισζαλ φηη 

ζπκθσλνχλ αιιά θαη δηαθσλνχλ αληίζηνηρα (36,4% νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ, 22,7% ζπκθψλεζαλ θαη 22,7% δηαθψλεζαλ). 

Οη πξντζηάκελνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ζπλφινπ θαζψο απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο δελ θαίλεηαη πνιχ έληνλε επηζπκία γηα αιιαγή. 
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 Γηαθσλψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα 

βξεη κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε 

έλα πξφβιεκα πηζαλφλ δελ 

γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ 

0 

0% 

2 

9,1% 

5 

22,7% 
12 

54,5% 

3 

13,6% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

0 

0% 

5 

22,7% 

4 

18,2% 
8 

36,4% 

5 

22,7% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή 

δνπιεηά 

0 

0% 

1 

4,5% 

2 

9,1% 
8 

36,4% 

11 

50% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ 

αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο 

λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

1 

4,5% 
10 

45,5% 

7 

31,8% 

3 

13,6% 

1 

4,5% 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη 

απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα 

αλαξσηηέζαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

0 

0% 

4 

18,2% 

3 

13,6% 
12 

54,5% 

3 

13,6% 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν 

είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  

απηφ ζην νπνίν δελ είκαζηε 

εμνηθεησκέλνη 

0 

0% 

2 

9,1% 

4 

18,2% 
11 

50% 

5 

22,7% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα 

«λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ 

δελ γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα 

είλαη ηα πξάγκαηα 

3 

13,6% 
5 

22,7% 

8 

36,4% 

5 

22,7% 

1 

4,5% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη 

επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο 

γεγνλφηνο ζην νπνίν ιίγεο είλαη νη 

εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα 

ηνπ 

1 

4,5% 

4 

18,2% 
6 

27,3% 

8 

26,4% 

3 

13,6% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

καο ππάξρεη αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε 

0 

0% 

5 

22,7% 

5 

22,7% 
8 

36,4% 

4 

18,2% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε 

φινη παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο 

ηφζν ην θαιχηεξν 

2 

9,1% 

4 

18,2% 
8 

36,4% 

6 

27,3% 

2 

9,1% 

 

Δηθφλα 31: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ  γηα λα αλνρή ζηελ αιιαγή. Ζ ζέζε ησλ 

πξντζηάκελσλ 

 

ηάζε ππαιιήισλ ζηελ αιιαγή 

ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθε θαη ε ζηάζε ησλ ππαιιήισλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ ήηαλ 48. Οη ππάιιεινη θάλεθε λα είλαη πην αλεθηηθνί ζηελ αιιαγή. 

πγθεθξηκέλα κε κεγάια πνζνζηά ζπκθσλίαο ζεψξεζαλ πσο φια ηα πξνβιήκαηα 
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έρνπλ ιχζε (33,3% ζπκθψλεζαλ θαη 27,1% ζπκθψλεζαλ απφιπηα) θαη δήισζαλ πσο 

επηζπκνχλ μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη νδεγίεο (39,6% ζπκθψλεζαλ θαη 56,3% 

ζπκθψλεζαλ απφιπηα). Με πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζπκθσλίαο ηεο ηάμεο ηνπ 60,4% 

δήισζαλ πσο πξνηηκνχλ ην γλσζηφ παξά ην θαηλνχξην. 

 

 Γηαθσλψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα 

βξεη κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε 

έλα πξφβιεκα πηζαλφλ δελ 

γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ 

1 

2,1% 

7 

14,6% 
16 

33,3% 

17 

35,4% 

7 

14,6% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

2 

4,2% 

6 

12,5% 

11 

22,9% 
16 

33,3% 

13 

27,1% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή 

δνπιεηά 

0 

0% 

0 

0% 

2 

4,2% 
19 

39,6% 

27 

56,3% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ 

αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο 

λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

6 

12,5% 
20 

41,7% 

15 

31,3% 

4 

8,3% 

3 

6,3% 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη 

απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα 

αλαξσηηέζαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

1 

2,1% 

12 

25% 
16 

33,3% 

14 

29,2% 

5 

10,4% 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν 

είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  

απηφ ζην νπνίν δελ είκαζηε 

εμνηθεησκέλνη 

3 

6,3% 

2 

4,2% 

8 

16,7% 
29 

60,4% 

6 

12,5% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα 

«λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ 

δελ γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα 

είλαη ηα πξάγκαηα 

4 

8,3% 

8 

16,7% 

22 

45,8% 

7 

14,6% 

7 

14,6% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη 

επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο 

γεγνλφηνο ζην νπνίν ιίγεο είλαη νη 

εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα 

ηνπ 

3 

6,3% 

2 

4,2% 
21 

43,8% 

15 

31,3% 

7 

14,6% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

καο ππάξρεη αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε 

1 

2,1% 

8 

16,7% 

13 

27,1% 
21 

43,8% 

5 

10,4% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε 

φινη παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο 

ηφζν ην θαιχηεξν 

4 

8,3% 

13 

27,1% 
18 

37,5% 

9 

18,8% 

4 

8,3% 

 

Δηθφλα 32: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ  γηα λα αλνρή ζηελ αιιαγή. Ζ ζέζε ησλ 

ππαιιήισλ 
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Πην αλεθηηθνί θάλεθαλ λα είλαη νη ππάιιεινη παξά νη πξντζηάκελνη. Ζ γεληθή εηθφλα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ φκσο ππέδεημε πσο δελ πξνηηκάηαη πνιχ ε αιιαγή αιιά 

επηζπκείηε ε ζηαζεξή θαη γλσζηή δηαδηθαζία κε θαζνξηζκέλνπο θαη ζαθήο ζηφρνπο. 

ηάζε αλδξψλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε ησλ αλδξψλ απέλαληη ζηελ αιιαγή θάλεθε πσο νη άλδξεο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα πξφζπκνη λα εθαξκφζνπλ ή λα δερζνχλ αιιαγέο. πγθεθξηκέλα 

φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο εξγαζία ην ζεη ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ αλνρή ζηελ 

αιιαγή πεξηέρεη δχν θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ. ηηο πξψηεο πέληε εξσηήζεηο κεγάια 

πνζνζηά ζπκθσλίαο ππνδεηθλχνπλ πην έληνλε αλνρή γηα ηελ αιιαγή ελψ αληίζεηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο ζηηο επφκελεο πέληε εξσηήζεηο ππνδεηθλχνπλ 

κηθξφηεξε αλνρή ζηελ αιιαγή. πσο παξαηεξείηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ ζην δεχηεξν ζεη ησλ πέληε εξσηήζεσλ ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο είλαη 

πςειά. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ αλάιεςε ππνζέζεσλ κε εχθνιε ιχζε (40% 

ζπκθψλεζαλ), ηελ αλεπάξθεηα γλψζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (36,7% 

ζπκθψλεζαλ) θαη ηελ ππνζηήξημε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ (33,3% δελ 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε δηαθψλεζαλ θαη ην 26,7% ζπκθψλεζαλ) 

 

 Γηαθσλψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα 

βξεη κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε 

έλα πξφβιεκα πηζαλφλ δελ 

γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ 

0 

0% 

4 

13,3% 
11 

36,7% 

11 

36,7% 

4 

13,3% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

 

6,7% 

4 

13,3% 

3 

10% 
13 

43,3% 

8 

26,7% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή 

δνπιεηά 

0 

0% 

1 

3,3% 

1 

3,3% 

12 

40% 

16 

53,3% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ 

αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο 

λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

3 

10% 

10 

33,3% 

12 

40% 

3 

10% 

2 

6,7% 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη 

απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα 

αλαξσηηέζαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

0 

0% 

8 

26,7% 

6 

20% 

11 

36,7% 

5 

16,7% 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν 

είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  

απηφ ζην νπνίν δελ είκαζηε 

εμνηθεησκέλνη 

2 

6,7% 

3 

10% 

3 

10% 
16 

53,3% 

6 

20% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα 5 6 12 4 3 
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«λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ 

δελ γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα 

είλαη ηα πξάγκαηα 

16,7% 20% 40% 13,3% 10% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη 

επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο 

γεγνλφηνο ζην νπνίν ιίγεο είλαη νη 

εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα 

ηνπ 

2 

6,7% 

4 

13,3% 

7 

23,3% 

12 

40% 

5 

16,7% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

καο ππάξρεη αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε 

1 

3,3% 

6 

20% 

9 

30% 
11 

36,7% 

3 

10% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε 

φινη παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο 

ηφζν ην θαιχηεξν 

4 

13,3% 

5 

16,7% 
10 

33,3% 

8 

26,7% 

3 

10% 

 

Δηθφλα 33: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ  γηα λα αλνρή ζηελ αιιαγή. Ζ ζέζε ησλ αλδξψλ 

 

ηάζε γπλαηθψλ απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

Έληνλε ζπκθσλία ησλ 40 γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζηηο πέληε πξψηεο 

εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αλνρή ζηελ αιιαγή. Καη νη γπλαίθεο φπσο θαη 

νη άληξεο επηζπκνχλ μεθάζαξνπο ζηφρνπο ρσξίο λα ζεσξνχλ πσο ε αζάθεηα κπνξεί λα 

είλαη επθαηξία γηα ιήςε πξσηνβνπιηψλ (50% δηαθψλεζαλ). Με κεγάιν πνζνζηφ 

πξνηηκνχλ νη γπλαίθεο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζηγνπξηά ηεο γλψζεηο παξά ην θαηλνχξην 

θαη ην δηαθνξεηηθφ κε πνζνζηφ ζπκθσλίαο 60%. ε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο νη 

γπλαίθεο δελ απνδεηνχλ έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ κε πνζνζηφ 40% λα κελ 

ζπκθσλνχλ αιιά νχηε λα δηαθσλνχλ θαη 30% λα δηαθσλνχλ. 

 Γηαθσλ

ψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα βξεη 

κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε έλα 

πξφβιεκα πηζαλφλ δελ γλσξίδεη θαη 

πνιιά γη‘ απηφ 

1 

2,5% 

5 

12,5% 

10 

25% 
18 

45% 

6 

15% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

0 

0% 

7 

17,5% 
12 

30% 

11 

27,5% 

10 

25% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή 

δνπιεηά 

0 

0% 

0 

0% 

3 

7,5% 
15 

37,5% 

22 

55% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ 

αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο 

λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

4 

10% 
20 

50% 

10 

25% 

4 

10% 

2 

5% 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη 

απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα 

αλαξσηηέζαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

1 

2,5% 

8 

20% 
13 

32,5% 

15 

37,5% 

3 

7,5% 
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βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν 

είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  απηφ 

ζην νπνίν δελ είκαζηε εμνηθεησκέλνη 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

9 

22,5% 
24 

60% 

5 

12,5% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα 

«λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ 

δελ γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα 

είλαη ηα πξάγκαηα 

2 

5% 

7 

17,5% 

18 

45% 

8 

20% 

5 

12,5% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη 

επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο 

γεγνλφηνο ζην νπνίν ιίγεο είλαη νη 

εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα 

ηνπ 

2 

5% 

2 

5% 
20 

50% 

11 

27,5% 

5 

12,5% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

καο ππάξρεη αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε 

0 

0% 

7 

17,5% 

9 

22,5% 
18 

45% 

6 

15% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε φινη 

παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο ηφζν ην 

θαιχηεξν 

2 

5% 
12 

30% 

16 

40% 

7 

17,5% 

3 

7,5% 

Δηθφλα 34: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ  γηα λα αλνρή ζηελ αιιαγή. Ζ ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ 

 

ηάζε ησλ αηφκσλ θάησ ησλ 45 εηψλ ζηελ αιιαγή 

Σα άηνκα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 45 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ζην 

πιήζνο 31. Έληνλε ζπκθσλία ππέδεημαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εληνιέο απφ 

ηνπο αλψηεξνπο θαη κάιηζηα ππέδεημαλ πσο ν πξντζηάκελνο ν εηδηθφο πξέπεη λα έρεη 

γλψζεηο θαη λα δηεπζεηεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Ζ αδπλακία δηεθπεξαίσζεο δεηεκάησλ 

αληηζηνηρεί ζε ειιηπή γλψζε (45,2% ζπκθψλεζαλ). Δπηδεηνχλ μεθάζαξεο εληνιέο 

(58,1% ζπκθψλεζαλ) θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζεσξνχλ επθαηξία γηα ιήςε 

πξσηνβνπιηψλ (45,2% δηαθψλεζαλ). Με κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 54,8% 

ζπκθψλεζαλ ζηελ αλεπαξθή γλψζε ηνπο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ επηδεηνχλ ιχζε. 

 Γηαθσλ

ψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα βξεη 

κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε έλα 

πξφβιεκα πηζαλφλ δελ γλσξίδεη θαη 

πνιιά γη‘ απηφ 

0 

0% 

5 

16,1% 

10 

32,2% 
14 

45,2% 

2 

6,5% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

2 

6,5% 

4 

12,3% 

7 

22,6% 
10 

32,3% 

8 

25,8% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή 

δνπιεηά 

0 

0% 

0 

0% 

1 

3,2% 

12 

38,7% 

18 

58,1% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ 

αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία 

ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

4 

12,9% 
15 

45,2% 

7 

22,6% 

4 

12,9% 

2 

6,5% 
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Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη απηφο 

ν νπνίνο ζε θάλεη λα αλαξσηηέζαη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

0 

0% 

7 

22,6% 

10 

32,3% 

12 

38,7% 

2 

6,5% 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν 

είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  απηφ 

ζην νπνίν δελ είκαζηε εμνηθεησκέλνη 

1 

3,2% 

2 

6,5% 

5 

16,1% 
21 

67,7% 

2 

6,5% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα 

«λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ δελ 

γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα είλαη ηα 

πξάγκαηα 

2 

6,5% 

7 

22,6% 

15 

48,4% 

5 

16,1% 

2 

6,5% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη επγλψκσλ 

φηαλ εγείηαη ελφο γεγνλφηνο ζην νπνίν 

ιίγεο είλαη νη εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα 

απξφβιεπηα ηνπ 

2 

6,5% 

2 

6,5% 
17 

54,8% 

8 

25,8% 

2 

6,5% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο καο 

ππάξρεη αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε 

1 

3,2% 

4 

12,9% 

6 

19,4% 
17 

54,8% 

3 

9,7% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε φινη 

παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο ηφζν ην 

θαιχηεξν 

4 

12,9% 

8 

25,8% 
12 

38,7% 

5 

16,1% 

2 

6,5% 

Δηθφλα 35: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ  γηα λα αλνρή ζηελ αιιαγή. Ζ ζέζε αηφκσλ 

ειηθίαο θάησ ησλ 45 εηψλ 

 

ηάζε ησλ αηφκσλ πάλσ απφ 45 εηψλ ζηελ αιιαγή 

Σα άηνκα κε κεγαιχηεξε ειηθία ησλ 45 ρξφλσλ ήηαλ ζην πιήζνο 39. Απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ παξαηεξείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηα άηνκα ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 45 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν ζεη εξσηήζεσλ πνπ ζα 

αλακελφηαλ νη απαληήζεηο λα ήηαλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο ζπκθσλίαο νη εξσηεζέληεο 

ππέδεημα έληνλε ζπκθσλία κε κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ ηα 45 ρξφληα. Δπηζπκνχλ εγεζία κε ιίγεο 

εθπιήμεηο θαη ληψζνπλ επγλψκσλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο ππνζέζεηο κε πνζνζηφ 

38,5%. Με φκνην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30,8% ζπκθψλεζαλ αιιά θαη νχηε 

ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ ζρεηηθά κε ηελ επαξθή γλψζε ηνπο γηα ζέκαηα πνπ 

επηδεηνχλ ιχζε  

 Γηαθσλ

ψ 

έληνλα 

Γηαθσλ

ψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα βξεη κηα 

νξηζηηθή απάληεζε ζε έλα πξφβιεκα 

πηζαλφλ δελ γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ 

1 

2,6% 

4 

10,3% 

11 

28,2% 
15 

38,5% 

8 

20,5% 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα επηιπζεί 

0 

0% 

7 

17,9% 

8 

20,5% 

14 

35,9% 

10 

25,6% 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα γίλεη 

θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή δνπιεηά 

0 

0% 

1 

2,6% 

3 

7,7% 

15 

38,5% 

20 

51,3% 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ αζαθείο 

εξγαζίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

3 

7,7% 
16 

41% 

15 

38,5% 

3 

7,7% 

2 

5,1% 
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πθηζηακέλνπο ηνπο λα αλαπηχμνπλ 

πξσηνβνπιίεο 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη απηφο ν 

νπνίνο ζε θάλεη λα αλαξσηηέζαη γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ βιέπεηο ηα πξάγκαηα 

1 

2,6% 

9 

23,1% 

9 

23,1% 

14 

35,9% 

6 

15,4% 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν είκαζηε 

ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  απηφ ζην νπνίν δελ 

είκαζηε εμνηθεησκέλνη 

2 

5,1% 

2 

5,1% 

7 

17,9% 
19 

48,7% 

9 

23,1% 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα «λαη» ή 

έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ δελ γλσξίδνπλ 

ην πφζν πεξίπινθα είλαη ηα πξάγκαηα 

5 

12,8% 

6 

15,4% 

15 

38,5% 

7 

17,9% 

6 

15,4% 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη επγλψκσλ 

φηαλ εγείηαη ελφο γεγνλφηνο ζην νπνίν 

ιίγεο είλαη νη εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα 

απξφβιεπηα ηνπ 

2 

5,1% 

4 

10,3% 

10 

25,6% 

15 

38,5% 

8 

20,5% 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο καο 

ππάξρεη αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε 

0 

0% 

9 

23,1% 
12 

30,8% 

12 

30,8% 

6 

15,4% 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε φινη 

παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο ηφζν ην 

θαιχηεξν 

2 

5,1% 

9 

23,1% 
14 

35,9% 

10 

25,6% 

4 

10,3% 

 

Δηθφλα 36: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ  γηα λα αλνρή ζηελ αιιαγή. Ζ ζέζε αηφκσλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 46 εηψλ 

 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

εξγαζηαθή αιιαγή κε βάζε ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν έιεγρνο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Cramer‘s V γηα θαζεκία απφ ηηο εξσηήζεηο ηηο ελφηεηαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αλεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή. 

 p-value Cramer‘V 

Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα βξεη κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε έλα πξφβιεκα 

πηζαλφλ δελ γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ 
0,606 0.197 

Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί 0.693 0.178 

Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή δνπιεηά 0.206 0.396 

ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 
0.825 0.147 

Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα αλαξσηηέζαη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηο ηα πξάγκαηα 
0.225 0.285 

Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  απηφ ζην 

νπνίν δελ είκαζηε εμνηθεησκέλνη 
0.505 0.218 

Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα «λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ δελ 

γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα είλαη ηα πξάγκαηα 
0.566 0.205 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο γεγνλφηνο ζην νπνίν 

ιίγεο είλαη νη εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα ηνπ 
0.317 0.260 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο καο ππάξρεη αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε 0.777 0.159 

ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε φινη παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο ηφζν ην 

θαιχηεξν 
0.905 0.121 

Δηθφλα 37: Έιεργνο ζπζρέηηζεο 
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ε φινπο ηνπο ειέγρνπο ηα ζηαηηζηηθά p-value πξνέθπςαλ κε ηηκή κεγαιχηεξνπ ηνπ 

επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0,05 νπφηε ε κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη. Δλ 

νιίγεο ε εξγαζηαθή ζέζε δελ επεξεάδεη ηελ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζηαθή 

αιιαγή. 
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5.3 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 2νπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ 

Καηαπηεζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ππαιιήινπο 

Απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 48 ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαηαπηεζηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ πξντζηάκελνπο ή θαη ζπλεξγάηεο ηνπο ζην δηάζηεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ 6 κελψλ. Σα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ε 

θάζε ηχπν εθθνβηζκνχ νη εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο δελ δέρζεθαλ πνηέ θάπνηαο 

κνξθήο εθθνβηζκφ ή παξελφριεζε. πγθεθξηκέλα νη ππάιιεινη δελ έρνπλ εληνπίζεη 

θακία κνξθή παξεκπφδηζεο ηελ αηνκηθήο έθθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε 

θαλέλαλ ηξφπν κε πνζνζηφ 83,3%. Γελ έρνπλ αηζζαλζεί θακία πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

θαλέλα πξφβιεκα ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο κε πνζνζηφ 93,8%. Σα 

θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο ππαιιήινπο είλαη αλάινγα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

θαη δελ μεθεχγνπλ ζε επίπεδν απαηηήζεσλ κε πνζνζηφ 79,2% λα δειψλεη πσο δελ 

ηζρχεη θαλέλαο απφ ηνπο πηζαλνχο ηζρπξηζκνχο πνπ δφζεθαλ ζαλ επηινγέο. 

Αληίζηνηρα κεγάιν πνζνζηφ 87,5% δήισζε πσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο αιιά θαη ε 

θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο δελ ζίγεηαη απφ θαλέλαλ. Σέινο κε 

πνζνζηφ 95,8% δειψζεθε απφ ηνπο ππαιιήινπο φηη δελ αζθήζεθε πνηέ θακηά 

κνξθήο ζσκαηηθήο βία. 
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Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

Άιια άηνκα ζαο εκπνδίδνπλ λα εθθξαζηείηε 2   4.2% 

Γέρεζηε ιεθηηθέο απεηιέο 3   6.3% 

αο αζθνχλ κηα ζπλερή αξλεηηθή θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζαο 1   2.1% 

αο παξελνρινχλ ηειεθσληθά 2   4.2% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 40 83.3% 

Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 

Γελ ζαο απεπζχλνπλ ην ιφγν 1   2.1% 

Κάλνπλ ζα λα κελ ππάξρεηε 2   4.2% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 45 93.8% 

Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

αο αλαζέηνπλ δηαξθψο θαηλνχξγηα θαζήθνληα 3   6.3% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ αλψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 1   2.1% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ θαηψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 2   4.2% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνπ δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ 4   8.3% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 38 79.2% 

Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 

Ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο ζαο 3   6.3% 

Δίζηε ππνρξεσκέλνο/ε λα εθηειείηε εξγαζίεο πνπ πιήηηνπλ ηε ζπλείδεζή ζαο 1   2.1% 

Μηινχλ άζρεκα γηα ζαο πίζσ απφ ηελ πιάηε ζαο 1   2.1% 

αο θνξντδεχνπλ γηα κηα αδπλακία (ζσκαηηθή ή ςπρηθή) πνπ έρεηε 1   2.1% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 42 87.5% 

Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 

αο θαθνκεηαρεηξίδνληαη ζσκαηηθά (ζπξσμίκαηα) 1   2.1% 

Υξεζηκνπνηνχλ ήπηαο κνξθήο βία απέλαληη ζαο σο πξνεηδνπνίεζε 1   2.1% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 46 95.8% 

Δηθφλα 38: Πίλαθαο ζπλάθεηαο κε βάζε ηνπο 5 ηχπνπο mobbing 

 

 

Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ πξφηππν 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη θαηαηάμεηο ησλ απφςεσλ ησλ εξσηεζέλησλ 

κε βάζε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν. Οη γπλαίθεο ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άλδξεο ππνζηήξημαλ φηη δελ αζθείηαη πάλσ ηνπο θακία 

κνξθήο βία ή εθθνβηζκφ ή πεξηνξηζκφο απφ ζπλαδέξθνπο ή πξντζηάκελνχο ηνπο. 

Σφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο φκσο ππνζηεξίδνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ φηη δελ 

επηδέρνληαη θακίαο κνξθήο εθθνβηζκφ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεηαη ζηελ 

ειηθηαθή επηζθφπεζε ηε θαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα ηα άηνκα ειηθία κηθξφηεξεο ησλ 

45 εηψλ δήισζαλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα φηη δέρνληαη ππνδείμεηο θαη 

αξκνδηφηεηεο πνπ είλαη πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, εξγαζίεο πνπ δελ άπηνληαη ησλ 

εηδηθνηήησλ ηνπο φπσο επίζεο θαη δηαξθή αλάζεζε θαηλνχξγησλ εξγαζηψλ. ηελ 

νπηηθή ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 
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ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ βαζηθή 

εθπαίδεπζε θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Με φκνηα κεγάια πνζνζηά 

δήισζαλ ακθφηεξνη πσο δελ δηέθξηλαλ θαη δελ αηζζάλνληαη θακίαο κνξθήο 

εθθνβηζκφ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

 

 Φχιν Ζιηθία Δθπαίδεπζε 

Άλδξαο Γπλαίθα <45 >45 Βαζηθή Αλψηεξε 

Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

Άιια άηνκα ζαο εκπνδίδνπλ λα 

εθθξαζηείηε 

6,7% 2,5% 0% 7,7% 2,8% 5,9% 

Γέρεζηε ιεθηηθέο απεηιέο 6,7% 2,5% 9,7% 0% 5,6% 2,9% 

αο αζθνχλ κηα ζπλερή αξλεηηθή 

θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζαο 

0% 2,5% 3,2% 0% 0% 2,9% 

αο παξελνρινχλ ηειεθσληθά 3,3% 2,5% 0% 5,1% 0% 5,9% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 83,3% 90% 87,1% 87,2% 91,7% 82,4% 

Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 

Γελ ζαο απεπζχλνπλ ην ιφγν 0% 2,5% 3,2% 0% 0% 2,9%  

Κάλνπλ ζα λα κελ ππάξρεηε 6,7% 0% 0% 5,1% 0% 5,9% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 93,3% 97,5% 96,8% 94,9% 100% 91,2% 

Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

αο αλαζέηνπλ δηαξθψο θαηλνχξγηα 

θαζήθνληα 

6,7% 7,5% 12,9% 2,6% 11,1% 2,9% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ 

αλψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 

0% 2,5% 3,2% 0% 2,8% 0% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ 

θαηψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 

3,3% 2,5% 6,5% 0% 0% 5,9% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνπ δελ 

έρνπλ ελδηαθέξνλ 

10% 2,5% 12,9% 0% 5,6% 5,9% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 80% 85% 64,5% 97,4% 80,6% 85,3% 

Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 

Ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο ζαο 6,7% 5% 9,7% 2,6% 2,8% 8,8% 

Δίζηε ππνρξεσκέλνο/ε λα εθηειείηε 

εξγαζίεο πνπ πιήηηνπλ ηε 

ζπλείδεζή ζαο 

3,3% 0% 3,2% 0% 2,8% 0% 

Μηινχλ άζρεκα γηα ζαο πίζσ απφ 

ηελ πιάηε ζαο 

0% 7,5% 6,5% 2,6% 2,8% 5,9% 

αο θνξντδεχνπλ γηα κηα αδπλακία 

(ζσκαηηθή ή ςπρηθή) πνπ έρεηε 

3,3% 0% 0% 2,6% 0% 2,9% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 86,7% 87,5% 80,6% 92,3% 91,7% 82,4% 

Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 

αο θαθνκεηαρεηξίδνληαη ζσκαηηθά 

(ζπξσμίκαηα) 

3,3% 0% 0% 2,6% 0% 2,9% 

Υξεζηκνπνηνχλ ήπηαο κνξθήο βία 

απέλαληη ζαο σο πξνεηδνπνίεζε 

0% 5% 3,2% 2,6% 0% 5,9% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 96,7% 95% 96,8% 95,7% 100% 91,2% 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ 30 40 31 39 36 34 

Δηθφλα 39: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ηχπσλ εθθνβηζκνχ ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ 

πξφηππν 
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Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

Σχπνη εθθνβηζκφο κε βάζε ηελ ζέζε εξγαζίαο 

 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν νη εξγαδφκελνη πνπ θαηέρνπλ ηελ ζέζε ηνπ πξντζηάκελνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ φηη νη ππάιιεινη. πγθεθξηκέλα κε πνζνζηφ 83,3% ησλ 

ππαιιήισλ δήισζαλ φηη δελ δέρνληαη θακίαο κνξθήο ελφριεζε ζηελ επηθνηλσλίαο 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξντζηάκελνπο πνπ δήισζαλ κε πνζνζηφ 95,5% πσο δελ 

δέρνληαη θακίαο κνξθήο απεηιή ή παξελφριεζή απφ θάπνηνλ πξντζηάκελν ή 

ζπλάδεξθφ ηνπο. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα νη ππάιιεινη κε πνζνζηφ 79,2% κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ πξντζηάκελσλ 90,9% δήισζαλ πσο δελ ηνπο αλαζέηνληαη αξκνδηφηεηεο πέξαλ 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη ππάιιεινη ζπλεπψο δέρνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ζηελ εξγαζία ηνπο απφ φηη νη 

πξντζηάκελνη. 
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 Πξντζηάκελνο Τπάιι

εινο 

Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

Άιια άηνκα ζαο εκπνδίδνπλ λα εθθξαζηείηε 4,5% 4,2% 

Γέρεζηε ιεθηηθέο απεηιέο 0% 6,3% 

αο αζθνχλ κηα ζπλερή αξλεηηθή θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζαο 0% 2,1% 

αο παξελνρινχλ ηειεθσληθά 0% 4,2% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 95,5% 83,3% 

Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 

Γελ ζαο απεπζχλνπλ ην ιφγν 0% 2,1% 

Κάλνπλ ζα λα κελ ππάξρεηε 0% 4,2% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 100% 93,8% 

Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

αο αλαζέηνπλ δηαξθψο θαηλνχξγηα θαζήθνληα 9,1% 6,3% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ αλψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 0% 2,1% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ θαηψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 0% 4,2% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνπ δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ 0% 8,3% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 90,9% 79,2% 

Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 

Ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο ζαο 4,5% 6,3% 

Δίζηε ππνρξεσκέλνο/ε λα εθηειείηε εξγαζίεο πνπ πιήηηνπλ ηε ζπλείδεζή ζαο 0% 2,1% 

Μηινχλ άζρεκα γηα ζαο πίζσ απφ ηελ πιάηε ζαο 9,1% 2,1% 

αο θνξντδεχνπλ γηα κηα αδπλακία (ζσκαηηθή ή ςπρηθή) πνπ έρεηε 0% 2,1% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 86,4% 87,5% 

Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 

αο θαθνκεηαρεηξίδνληαη ζσκαηηθά (ζπξσμίκαηα) 0% 2,1% 

Υξεζηκνπνηνχλ ήπηαο κνξθήο βία απέλαληη ζαο σο πξνεηδνπνίεζε 4,5% 2,1% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 95,5% 95,8% 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ 22 48 

Δηθφλα 40: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ηχπσλ εθθνβηζκνχ κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο 

 

ιεο απηέο νη δηαθνξέο φκσο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηάκελσλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαζψο ν έιεγρνο ηνπ Cramer V πξνέθπςε κε ζηαηηζηηθφ p-

value κεγαιχηεξν ηνπο επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0,05. πλεπψο γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο εθθνβηζκνχο δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά αλάινγα ηελ ζέζε εξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

 p-value Cramer‘s V 

Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 0,556 0,207 

Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 0,488 0,143 

Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 0,458 0,228 

Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 0,605 0,197 

Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 0,678 0,105 

 

Δηθφλα 41: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηχπσλ εθθνβηζκνχ κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο 
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Υαξαθηεξηζηηθά εθθνβηζκνχ κε βάζε ηελ ζέζε εξγαζίαο 

Σα θαηλφκελα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

θαηαηαρζνχλ κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ. Τπήξμαλ αξθεηνί νη 

νπνία δελ ζέιεζαλ λα απάληεζνπλ ζε απηή ηελ εξψηεζε. πγθεθξηκέλα απφ ηα 70 

άηνκα απάληεζα πεξίπνπ 15 κε 28 άηνκα. 

ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ νη πξντζηάκελνη πνπ ήηαλ 

ζην πιήζνο κφιηο 4 ππνζηήξημαλ πσο  παξαηεξνχλ ηέηνηα θαηλφκελα ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ βδνκάδα ελψ απφ έλα άηνκα ππνζηήξημαλ φηη παξαηεξνχλ ηέηνηα 

θαηλφκελα θαζεκεξηλά θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα αληίζηνηρα. Οη ππάιιεινη 

πνπ είλαη ζην πιήζνο 14 ζηελ πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 42,9% απάληεζαλ πσο ζπάληα 

έρνπλ έιζεη αληηκέησπνη κε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο εθθνβηζκνχ. 

 
 Πφζν ζπρλά έρεηε έιζεη αληηκέησπνο/ε κε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην 

πάλσ θαηαζηάζεηο (εξψηεζε 11-15) ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο; 

χλνιν Καζεκεξηλά πάληα ρεδφλ 

θαζεκεξηλά 

Σνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Σνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ην 

κήλα 

Πξντζηάκελνο 1 0 0 2 1 4 

25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Τπάιιεινο 3 6 3 1 1 14 

21,4% 42,9% 21,4% 7,1% 7,1% 100,0% 

 

Δηθφλα 42: Πίλαθαο ζπλάθεηαο κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο 

 

Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθθνβηζκνχ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν 

ζηαηηζηηθφ p-value ηνπ ειέγρνπ ζπζρέηηζεο Cramer‘s V πξνέθπςε κε ηηκή 0,141 

κεγαιχηεξε ηνπ 0,05 επηπέδνπο ζεκαληηθφηεηαο. Σν πφζν ζπρλά έξρεηαη αληηκέησπνο 

έλαο εξγαδφκελνο κε κηα θαηάζηαζε εθθνβηζκνχ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 
 p-

value 

Cramer‘s 

V 

Πφζν ζπρλά έρεηε έιζεη αληηκέησπνο/ε κε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην πάλσ 

θαηαζηάζεηο (εξψηεζε 11-15) ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο; 
0.141 0,620 

 

Δηθφλα 43: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο 
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Σν δηάζηεκα ην νπνίν ήξζαλ αληηκέησπνη νη πξντζηάκελνη κε κηα θαηάζηαζε 

εθθνβηζκνχ ήηαλ ρξφληα κε πνζνζηφ 75% (3 απφ ηνπο 4). Αληίζηνηρα ρξφληα 

θαηάζηαζε αληηκεηψπηζαλ θαη νη ππάιιεινη  κε πνζνζηφ 71,4%. 

 

 Γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεηε έιζεη αληηκέησπνο/ε κε απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο; 

χλνιν 

Μήλεο Υξφληα 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 1  25,0% 3    75,0% 4  100,0% 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 4  28,6% 10  71,4% 14 100,0% 

 

Δηθφλα 44: Πίλαθαο ζπλάθεηαο κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο 

 

Απφ ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Cramer‘s V πξνέθπςε φηη 

δελ ππάξρεη δηάθνξα ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζπλέβε έλα πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ 

αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε. Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνέθπςε P-value=0.888>0.05 επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο. 

 

 p-

value 

Cramer‘s 

V 

Πφζν ζπρλά έρεηε έιζεη αληηκέησπνο/ε κε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην πάλσ 

θαηαζηάζεηο (εξψηεζε 11-15) ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο; 
0.141 0,620 

 

Δηθφλα 45: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο 

 

 

Σχπνο εθθνβηζκνχ θαη θχιν 

πσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλάθεηαο νη γπλαίθεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηνπο άλδξεο δήισζαλ πσο δελ δέρζεθαλ πνηέ θάπνην απφ ηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο εθθνβηζκνχ. ηελ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ απμάλεηαη γηα ηνπο 

άλδξεο είλαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηχπνπ εθθνβηζκνχ θαηά ηνλ νπνίν νη 

άλδξεο κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δήισζαλ πσο δελ έρνπλ έξζεη πνηέ αληηκέησπνη κε 

θάπνηαο κνξθήο ζσκαηηθή βία. Ζ γεληθή εηθφλα φκσο θέξεη ηφζν ηνπο άλδξεο φζν 

θαη ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελνπο λα κελ έρνπλ αληηκεησπίζεη θαλελφο ηχπν εθθνβηζκφ. 
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 Άλδξαο Γπλαίθα 

Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

Άιια άηνκα ζαο εκπνδίδνπλ λα εθθξαζηείηε 6.7% 2.5% 

Γέρεζηε ιεθηηθέο απεηιέο 6.7% 2.5% 

αο αζθνχλ κηα ζπλερή αξλεηηθή θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζαο 0% 2.5% 

αο παξελνρινχλ ηειεθσληθά 3.3% 2.5% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 83.3% 90% 

Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 

Γελ ζαο απεπζχλνπλ ην ιφγν 0% 2.5% 

Κάλνπλ ζα λα κελ ππάξρεηε 6.7% 0% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 93.3% 97.5% 

Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο 

αο αλαζέηνπλ δηαξθψο θαηλνχξγηα θαζήθνληα 6.7% 7.5% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ αλψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 0% 2.5% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ θαηψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 3.3% 2.5% 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνπ δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ 10% 2.5% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 80% 85% 

Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 

Ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο ζαο 6.7% 5% 

Δίζηε ππνρξεσκέλνο/ε λα εθηειείηε εξγαζίεο πνπ πιήηηνπλ ηε 

ζπλείδεζή ζαο 

3.3% 0% 

Μηινχλ άζρεκα γηα ζαο πίζσ απφ ηελ πιάηε ζαο 0% 7.5% 

αο θνξντδεχνπλ γηα κηα αδπλακία (ζσκαηηθή ή ςπρηθή) πνπ έρεηε 3.3% 0% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 86.7% 87.5% 

Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 

αο θαθνκεηαρεηξίδνληαη ζσκαηηθά (ζπξσμίκαηα) 3.3% 0% 

Υξεζηκνπνηνχλ ήπηαο κνξθήο βία απέλαληη ζαο σο πξνεηδνπνίεζε 0% 2.9% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 96.7% 95.7% 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ 30 40 

 

Δηθφλα 46: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ηχπνπ εθθνβηζκνχ θαη θχινπ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηχπσλ εθθνβηζκνχ θαη ηνπ θχινπ πξνέθπςε ε 

ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ Cramer‘s V ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν ηνπ 0,05 

επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο. Απηφο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θχιν δελ ζπληειεί 

ζηελ εθδήισζε θάπνηνπ απφ ηνπο πέληε ηχπνπο εθθνβηζκνχ. 
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 p-value Cramer‘s V 

Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 0.687 0.180 

Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 0.178 0.222 

Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 0.636 0.191 

Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 0.287 0.267 

Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 0.242 0.201 

Δηθφλα 47: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηχπνπ εθθνβηζκνχ θαη θχινπ 
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5.4 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 3
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ 

 

πζρέηηζε θχινπ θαη ζησπήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο έθθξαζεο ησλ απφςεσλ αλαθνξηθά κε ην θχιν ηνπ 

εξγαδφκελνπ εθηειέζηεθε ν αλάινγνο έιεγρνο θαη πξνέθπςε ν εμήο πίλαθαο 

ζπλάθεηαο. Βάζεη απηνχ παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο δηαθσλνχλ (50%) κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ε δηαθσλία κε ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ ζεσξείηαη έιιεηςε πίζηεο θαη 

θέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οκνίσο θαη νη γπλαίθεο δηαθσλνχλ κε πνζνζηφ 35% θαη 

κε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27,5% νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

Ακθφηεξνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ ζηνλ Γήκν 

πνπ ππεξεηνχλ κε πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο ηεο ηάμεο ηνπ 60% θαη γηα ηηο γπλαίθεο 

κε πνζνζηφ 37,5% λα ζπκθσλνχλ θαη 32,5% νχηε λα ζπκθσλνχλ νχηε λα δηαθσλνχλ. 

Με πνζνζηφ 40% θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ηνπο 

κε ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ. Έλαο ζηνπο δχν 

άλδξεο φπσο θαη κηα ζηηο δχν γπλαίθεο πεξίπνπ εθθξάδνπλ κε επθνιία ηηο ελζηάζεηο 

ηνπο ζηνλ πξντζηάκελν ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ. Οη άλδξεο κε πνζνζηφ 

43.3% θαη νη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 40% δήισζαλ πσο ν πξντζηάκελφο ηνπο δίλεη 

πξνζνρή ζηηο απφςεηο ηνπο ζεσξψληαο ηεο ρξήζηκεο θαη επνηθνδνκεηηθέο. Σέινο νη 

άλδξεο φπσο θαη νη γπλαίθεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ. Οη άληξεο 

κε φκνην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 33,3% ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ θαη νη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 35% ζπκθσλνχλ επίζεο. 
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Δάλ δηαθσλείηε γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έιιεηςε 

πίζηεο θαη λα ππνζηείηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο    

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Άλδξαο 5   16.7% 15   50% 6   20% 3   10% 1   3.3% 

Γπλαίθα 6   15% 14   35% 11   27.5% 6   15% 3   7.5% 

ε απηφ ην Γήκν, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ  

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Άλδξαο 0   0% 1   3,3% 7   23,3% 18   60,0% 4   13,3% 

Γπλαίθα 0   0% 3   7,5% 13   32,5% 15   37,5% 9   22,5% 

Δθθξάδεηε ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ζαο ζηνλ πξντζηάκελν ζαο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο ζαο, ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ Γήκνπ   

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Άλδξαο 6   20,0% 5   16,7% 7   23,3% 12   40,0% 0   0,0% 

Γπλαίθα 0   0,0% 8   20,0% 10   25,0% 16   40,0% 6   15,0% 

 Δθθξάδεηε εχθνια ηε δηαθσλία ζαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ζαο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

ζαο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ζαο;     

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Άλδξαο 3   10,0% 4   13,3% 4   13,3% 15   50,0% 4   13,3% 

Γπλαίθα 0   0,0% 2    5,0% 11   27,5% 21   52,5% 6   15,0% 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο απφςεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, 

πηζηεχνληαο φηη είλαη ρξήζηκεο θαη επηδεηά ηελ θξηηηθή ηνπο     

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Άλδξαο 1   3,3% 2   6,7% 4   13,3% 13   43,3% 10   33,3% 

Γπλαίθα 1   2,5% 7   17,5% 8   20,0% 16   40,0% 8   20,0% 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ ρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ 

Άλδξαο 1   3,3% 1   3,3% 8   26,7% 10   33,3% 10   33,3% 

Γπλαίθα 4   5,7% 6   15% 9   22,5% 15   35% 8   20% 

 

Δηθφλα 48: Πίλαθαο ζπλάθεηαο θχινπ θαη ζησπήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλακέλεηαη φηη νη απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη 

ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ είλαη αξθεηά παξφκνηεο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Cramer‘s V κε ηηκή ζηαηηζηηθνχ γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξε ηνπ 0,05 επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο, θαηά ηνλ νπνίν ε ζησπή 
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πνπ δηαηεξνχλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν δελ έρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ κφλε πεξίπησζε ζηελ νπνία εθδειψλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζηελ 

πεξίπησζε ζπρλφηεηαο έθθξαζεο ηεο δηαθσλίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ πξντζηάκελν. 

Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ είλαη 0,013<0,05. πγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ πην 

ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ηνπο απφ ηνπο άλδξεο. Δμίζνπ άλδξεο θαη γπλαίθεο εθδειψλνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο θαη νη πξντζηάκελνί ηνπο, ηηο δέρνληαη. 

 

 p-value Cramer‘s V 

Δάλ δηαθσλείηε γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έιιεηςε πίζηεο θαη λα ππνζηείηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο    
0,697 0,178 

ε απηφ ην Γήκν, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ

  
0,303 0,228 

Δθθξάδεηε ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ζαο ζηνλ πξντζηάκελν ζαο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο, ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ 

Γήκνπ   

0,013 0,425 

Δθθξάδεηε εχθνια ηε δηαθσλία ζαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ζαο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ζαο;   

  

0,133 0,317 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο απφςεηο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, πηζηεχνληαο φηη είλαη ρξήζηκεο θαη επηδεηά ηελ θξηηηθή 

ηνπο     

0,454 0,229 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ ρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ 
0,383 0,244 

 

Δηθφλα 49: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο θχινπ θαη ζησπήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

 

πζρέηηζε ηεο ζέζεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο ζησπήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη θάπνηνο ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ άπνςή 

ηνπ ζε πνιιά ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζησπή ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Δχθνια κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο πσο ν ππάιιεινο, ιφγν ηεο ζέζε 

ηνπο ζηελ βαζκίδα εμνπζίαο, είλαη πην δηζηαθηηθφο ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ απφ φηη ν πξντζηάκελνο. ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. Με κεγάια πνζνζηφ, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πξντζηάκελνη θαη ππάιιεινη ππνζηήξημαλ φηη ε θαηάζηαζε 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη πξντζηάκελνη 

κε πνζνζηφ 45,5% δηαθσλνχλ κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε δηαθσλία ζε δεηήκαηα ηνπ 

Γήκνπ ζεσξείηαη έιιεηςε πίζηεο θαη έπεηαη αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ. Οκνίσο αληίζεηνη 
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κε ηνλ ηζρπξηζκφ είλαη θαη νη ππάιιεινη κε πνζνζηφ 39,6%. Έλαο ζηνπο δχν 

πξντζηάκελνπο (54,5%) αηζζάλεηαη ειεχζεξνο λα εθθξαζηεί ζηνλ Γήκν πνπ ππεξεηεί. 

Αληίζηνηρα θαη νη ππάιιεινη κε κηθξφηεξν ειαθξψο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43,8%. 

Οη πξντζηάκελνη κε πνζνζηφ 50% αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ ππαιιήισλ 35,4% εθθξάδνπλ ηα δηαθσλίεο ηνπο ζηνλ πξντζηάκελν ηνπο ζρεηηθά 

κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. κνηα κηθξή δηαθνξά ππάξρεη θαη ζηελ 

εθδήισζε ηεο δηαθσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηα 

δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο. Οη πξντζηάκελνη πην εχθνια εθδειψλνληαη (63,3%) απφ φηη 

νη ππάιιεινη. (45,8%) 
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Δάλ δηαθσλείηε γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έιιεηςε 

πίζηεο θαη λα ππνζηείηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο    

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξντζηάκελνο 3   13,6% 10   45,5% 4    18,2% 3   13,6% 2   9,1% 

Τπάιιεινο 8   16,7% 19   39,6% 13   27,1% 6   12,5% 2   4,2% 

ε απηφ ην Γήκν, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ  

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξντζηάκελνο 0% 1 4,5% 5     22,7% 12   54,5% 4   18,2% 

Τπάιιεινο 0% 3   6,3% 15   31,3% 21   43,8% 9   18,8% 

Δθθξάδεηε ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ζαο ζηνλ πξντζηάκελν ζαο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο ζαο, ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ Γήκνπ   

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξντζηάκελνο 1   4,55 4   18,2% 5   22,7% 11   50% 1   4,5% 

Τπάιιεινο 5   1,4% 9   18,8% 12   25% 17   35,4% 5   10,4% 

 Δθθξάδεηε εχθνια ηε δηαθσλία ζαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ζαο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

ζαο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ζαο;     

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξντζηάκελνο 0   0% 3   13,6% 4   18,2% 14   63,6% 1   4,5% 

Τπάιιεινο 3   6,3% 3   6,3% 11   22,9% 22   45,8% 9   18,8% 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο απφςεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, 

πηζηεχνληαο φηη είλαη ρξήζηκεο θαη επηδεηά ηελ θξηηηθή ηνπο     

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξντζηάκελνο 0   0% 2   9,1% 6   27,3% 12   54,5% 2   9,1% 

Τπάιιεινο 1   2,1% 9   18,8% 11   22,9% 13   27,1% 14   29,2% 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ ρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ 

Πξντζηάκελνο 0    0% 2   9,1% 8   36,4%  8   36,4% 4    18,2% 

Τπάιιεινο 4   8,3% 5   10,4% 9   18,8% 16   33,3% 14   29,2% 

 

Δηθφλα 50: Πίλαθαο ζπλάθεηαο απαληήζεσλ πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ 

 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νπζηαζηηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πξντζηάκελσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ζηελ δηαηήξεζε ζησπήο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν εθαξκφζηεθε ν 
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έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηνπ Cramer‘s V. Βάζεη ηνπ νπνίνπ, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα, νη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ p-value πξνέθπςαλ κε ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ 0,05 επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηα θαη άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, εμίζνπ νη πξντζηάκελνη θαη νη 

ππάιιεινη ληψζνπλ ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζία ηνπο. 

 

 p-value Cramer‘s V 

Δάλ δηαθσλείηε γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έιιεηςε πίζηεο θαη λα ππνζηείηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο    
0,851 0,139 

ε απηφ ην Γήκν, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ

  
0,841 0,109 

Δθθξάδεηε ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ζαο ζηνλ πξντζηάκελν ζαο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο, ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ 

Γήκνπ   

0,727 0,171 

Δθθξάδεηε εχθνια ηε δηαθσλία ζαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ζαο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ζαο;   

  

0,235 0,282 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο απφςεηο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, πηζηεχνληαο φηη είλαη ρξήζηκεο θαη επηδεηά ηελ θξηηηθή 

ηνπο     

0,120 0,323 

Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ ρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ 
0,338 0,255 

 

Δηθφλα 51: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο αλ πξντζηάκελνη & ππάιιεινη ληψζνπλ 

ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζία ηνπο 
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5.5 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Δπηιέγνληαο ηελ θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ σο βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδακε ηελ 

εξεπλά καο πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη ν θνηλσληθφο θφζκνο δελ είλαη ζαλ ην 

θπζηθφ θφζκν θαη δελ ζα πξέπεη λα αγλννχκε ην δηαθνξεηηθφ λφεκα πνπ δίλνπλ 

δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζηα πξάγκαηα. Οη έλλνηεο ηεο αθξίβεηαο, ηεο πηζηφηεηαο θαη 

ηεο εγθπξφηεηαο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή, επίζεο νη άλζξσπνη δελ είλαη 

εξεπλεηέο: ηα εξγαιεία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην θελφ 

κεηαμχ θαζεκεξηλήο δσήο θαη εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ.  Ζ επηινγή ηεο απνζηνιήο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε e-mail πεξηφξηζε κελ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο καο αθνχ νη ππάιιεινη πνπ δηαζέηνπλ mail είλαη θαηά βάζε δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη θαη δελ αλήθνπλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

δεκηνχξγεζαλ έηζη φκσο κηα νκνηνγέλεηα ζην δείγκα καο, εληζρπκέλε εζσηεξηθή 

ζπλνρή θαη αμηνπηζηία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη έγθπξα θαη ηεθκεξησκέλα. Παξά ηε δπζθνιία ησλ ππφ 

εμέηαζε ζεκάησλ, ζεσξνχκε φηη νη αλσηέξσ ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[130] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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6.1 Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε ζηφρν ηελ δηαπίζησζε χπαξμεο ή φρη 

εθθνβηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ηνπ 

Γήκνπ Παπάγνπ-Υνιαξγνχ. 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έδσζε γξαπηψο ζρεηηθή άδεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Ζ έξεπλαο έγηλε ζε 70 εξγαδφκελνπο. πκκεηείραλ θαη ππάιιεινη θαη πξντζηάκελνη 

νχησο ψζηε λα κειεηεζεί ε νπηηθή θαη ησλ δχν ζέζεσλ εξγαζίαο. Αξρηθά κειεηήζεθε 

ε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγέο. Μειεηήζεθε ε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο 

πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη σο πξνο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

πλνιηθά νη εξσηεζέληεο δελ εθδήισζαλ έληνλε δηάζεζε γηα αιιαγέο θαη λέεο 

ππνδείμεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξνπ. Δμίζνπ νη ππάιιεινη θαη νη πξντζηάκελνη δελ 

εθδήισζαλ ηδηαίηεξε επηζπκία γηα αιιαγέο. Απφ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ επίζεο δηα 

δηαθάλεθε θακία δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλνρήο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ 

αιιαγή ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Μηθξέο δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο 

θαηάζηαζεο βάζε ηελ ειηθία. Γηα ηελ κειέηε ηεο θαηάζηαζεο ρσξίζηεθε ην δείγκα 

ζε δχν ειηθηαθέο νκάδεο. ηα άηνκα ειηθίαο κηθξφηεξε ησλ 45 εηψλ θαη ζηα άηνκα 

ειηθίαο κεγαιχηεξε ησλ 45 εηψλ. Οη λεφηεξνη ζε ειηθία είλαη ειαθξψο πην 

ελαιιαθηηθνί ζε ζέκαηα αιιαγήο. Δπηδεηνχλ μεθάζαξεο εληνιέο απφ ηνπο 

πξντζηάκελνπο ηνπο. Αμηνινγψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην αληηθείκελν ην νπνίν 

απαζρνινχληαη έθξηλαλ πσο είλαη αλεπαξθείο. Αληίζεηα ηα άηνκα ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 45 εηψλ έθξηλαλ ηηο γλψζεηο ηνπο σο αλεπαξθείο αιιά κε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ απφ φηη νη λένη. Δπηδεηνχλ ιίγεο αξκνδηφηεηεο θαη εξγαζίεο πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνλ εθθνβηζκφ πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε ζπλνιηθή εηθφλα 

γηα ηνλ Γήκν Παπάγνπ-Υνιαξγνχ, ππέδεημε έλα πγηέο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Μειεηήζεθε ε νπηηθή ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηάκελσλ. Σφζν νη 

πξντζηάκελνη φζν θαη νη ππάιιεινη δελ έρνπλ δηαπηζηψζεη θακίαο κνξθήο 

εθθνβηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 

είλαη θαιέο, νκνίσο θαη κε ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο. Κακία δηαθνξά δελ 

δηαπηζηψζεθε νχηε σο πξνο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Οκνίσο 
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άλδξεο θαη γπλαίθεο, φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ (βαζηθνχ ή 

αλψηεξνπ) δελ έρνπλ δερζεί ή βξεζεί παξφληεο ζε θάπνηα εθδήισζε βίαο ή 

εθθνβηζκνχ πξνο ην κέξνο ηνπο ή αθφκε θαη ζε ηξίην.  Ζ ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα 

εκθάληζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ εθθνβηζκνχ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ζέζε πνπ 

θαηέρεη ν εξγαδφκελνο. Γελ ππάξρεη θακία θπιεηηθή δηάθξηζε θαη αληηκεησπίδνληαη 

εμίζνπ ίζνη γπλαίθεο θαη άληξεο. 

Ζ ειεπζεξία έθθξαζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζπληειεί ζηελ νκαιή θαη πγηή 

ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε κηαο θαιήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ηελ δηέπνπλ. Ζ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ε ειεπζεξία ιφγνπ ζην ππφ κειέηε δείγκα θάλεθε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. 

πγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ε άπνςε ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ ζησπή 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπο. Οκνίσο άλδξεο θαη γπλαίθεο αηζζάλνληαη ειεχζεξνη 

ιφγνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Οη πξντζηάκελνί ηνπο αθνχλε ηηο απφςεηο ηνπο θαη 

δέρνληαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζεσξψληαο ηελ σθέιηκε θαη παξαγσγηθή. Οη άληξεο θαη νη 

γπλαίθεο έθξηλαλ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο σο άμηνπο ρεηξηζκνχ ησλ ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ. Δθθξάδνληαη εχθνια γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο ζην ηκήκα πνπ ππεξεηνχλ. Γηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ ππήξμε κφλν 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπρλφηεηαο έθθξαζεο ησλ δηαθσληψλ. πγθεθξηκέλα, νη 

γπλαίθεο εθθξάδνπλ πην ζπρλά ηπρφλ δηαθσλίεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη 

ηνπ Γήκνπ απφ φηη νη άλδξεο.  
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6.2 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ  

ηνλ ππφ εμέηαζε νξγαληζκφ δελ πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ, παξφια ηαχηα ζε πνιινχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ 

ην θαηλφκελν είλαη ππαξθηφ. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2001 ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζχκθσλα µε ην άξζξν 163 ηνπ Καλνληζκνχ, έδσζε ζηε 

δεκνζηφηεηα ηελ ηειηθή «Έθζεζε ζρεηηθά µε ηελ παξελφριεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

ζχλδξνκν mobbing
13

».  Δπηπιένλ, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ε αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά µε ηελ παξελφριεζε ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, λα ζπκπεξηιακβάλεη, 

πέξαλ ηεο ζρέζεο κεηαμχ παξελφριεζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ π.ρ. θαηά θιάδν, θχιν, ειηθία θ.ά.. Ζ 

άπνςε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο 

ππνζηεξίδεηαη θαη ζηε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ 

Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία µε ζέκα ηελ θαηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε πξνηάζεηο 

εθπξνζψπσλ ησλ αξκνδίσλ γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ πνιιψλ θξαηψλ 

µειψλ, κεηαμχ άιισλ, πεξί θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ θαηά ηεο παξελφριεζεο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα γίλεη: 

Δπαηζζεηνπνίεζε ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη θιάδνπ γηα ην πξφβιεκα ηεο 

εζηθήο παξελφριεζεο κε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη θαη 

ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζε βάξνο ηνπ ζχκαηνο θαη ηεο επηρείξεζεο 

Καηαγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ εζηθήο παξελφριεζεο κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ 

δηάθξηζε ηεο αλαθνξάο απφ ηελ θαηαγγειία, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα 

ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ  αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγγειία γηα ηελ ιήςε κέηξσλ. 

Πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

Καζηέξσζε ελδνεπηρεηξεζηαθνχ  νξγάλνπ δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαγγειηψλ . Σν φξγαλν απηφ ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη ηελ 

                                                 
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0283+0+DOC+PDF+V0//EL 
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εκπηζηνζχλε ηεο εξγαηηθήο  θαη εξγνδνηηθήο πιεπξάο αιιά θαη ησλ άκεζα 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ παξελφριεζε θαη ζπγρξφλσο λα έρεη ζεζκηθή δπλαηφηεηα λα 

ρεηξηζζεί ην δήηεκα κε ερεκχζεηα ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Θεζκηθή δηεπθξίλεζε ησλ κέζσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ εζηθή απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζχκαηνο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ ζχηε. 

 

6.3 πζηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ, κπνξεί λα σζήζεη 

ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ αληηκέηξσλ. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ γλψζεσλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έξεπλαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[135] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[136] 

 

Al-Haddad S. , Kotnour  T., (2015) "Integrating the organizational change literature: a 

model for successful change", Journal of Organizational Change 

Management, Vol. 28 Iss: 2, pp.234 – 262. 

Alisher Tohirovich Dedahanov Dohyung Lee Jaehoon Rhee Sardorbek Yusupov , 

(2016),"An examination of the associations among cultural dimensions, 

relational silence and stress", Personnel Review, Vol. 45 Iss 3 pp. 593 – 

604.  

American Psychological Association, (2010) Ethical Principles of Psychologists and 

code of conduct.  

Armenakis A., Harris S., Field H., (2000) Making change permanent A model for 

institutionalizing change interventions, Research in Organizational Change 

and Development, v. 12. 

Ashforth,B.E.and Anand,V.(2003), ―The normalization of corruption in 

organizations‖,Kramer,R.M. and Staw, B.M. (Eds), Research in 

Organizational Behavior, Elsevier, Oxford, pp. 1-52. 

Bacon T., (2003) "Helping people change", Industrial and Commercial Training, Vol. 

35 Iss: 2, pp.73 – 77. 

Baron, R A (1990). Conflict in organizations. In K. R Murphy & F. E. Saal (Eds.), 

Psychology in organizations: Integrating science and practice (pp. 197-

216).  

Baron, R A, & Neuman, 1. H. (1996). Workplace violence and workplace aggression: 

Evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive 

Behavior, 22, 161-173.  

Baron, R A, Neuman, 1. H., & Geddes, D. (1999). Social and personal determinants 

of workplace aggression: Evidence for the impact of perceived injustice and 

the Type A behavior pattern. Aggressive Behavior, 25, 281-296. 

Bartol, K.M. & Martin, D.C. (1998). Management. Boston: McGraw-Hill Co. 

Bjorkqvist, K. (1992), ``Trakassering fo Èrekommer bland anstallda vid A Êbo 

Akademia'', (``Harassment occurs among employees at Abo Academy''), 

Meddelande fra Ên A Êbo Akademi, Vol. 9,pp. 14-17.  

http://www.emeraldinsight.com/author/Al-Haddad%2C+Serina
http://www.emeraldinsight.com/author/Kotnour%2C+Timothy
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1016/S0897-3016%2899%2912005-6
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1016/S0897-3016%2899%2912005-6
http://www.emeraldinsight.com/series/rocd
http://www.emeraldinsight.com/series/rocd
http://www.emeraldinsight.com/author/Bacon%2C+Terry+R


Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[137] 

 

Bjorkqvist, K., Osterman, K. and Hjelt-Back, M. (1994a), ``Aggression among 

university employees'', Aggressive Behavior, Vol. 20, pp. 173-84.  

Bjorkqvist, K., Osterman, K. and Lagerspetz, K.M.J. (1994b), ``Sex differences in 

covert aggression among adults'', Aggressive Behavior, Vol. 20, pp. 27-33.  

Bunder, S., (1962) Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of 

Personality, 30, 29-50.  

Bus, A.H. (1961), The psychology of aggression. New York, Wiley. 

Bus, A.H.& Perry, M. (1992), The Aggression Questionnaire. Journal of personality 

and social psychology, 63, 452-459. 

Buss, A.H. (1971). Aggression pays. In J.L. Singer (Ed.): The control of aggression 

and violence. New York: Academic Press. 

Campbell, A., Muncer, S., & Bibel, D. (1985). Taxonomies of aggressive behavior: A 

preliminary report. Aggressive Behavior, V. 11, 217-222.  

Certo, S.C. & Certo, T. (2011). Modern Management: Concepts and Skills. Prentice 

Hall. 

Cooper-Thomas H., Gardner D., O'Driscoll M., Catley B., Bentley T., Trenberth L., 

(2013),"Neutralizing workplace bullying: the buffering effects of contextual 

factors", Journal of Managerial Psychology, Vol. 28 Iss 4 pp. 384 – 407. 

Denton K., (1996) "Four simple rules for leading change", Empowerment in 

Organizations, Vol. 4 Iss: 4, pp.5 .  

Einarsen S. & Skogstad A. (1996) Bullying at work: Epidemiological findings in 

public and private organizations, European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 5:2, 185-20. 

Einarsen S., (1999),"The nature and causes of bullying at work", International Journal 

of Manpower, Vol. 20 Iss 1/2 pp. 16 – 27. 

European Agency for Safety and Health at Work, (2013), Expert forecast on emerging 

psychosocial risks related to occupational safety and health, 74 EN, (OSH), 

ISSN 1681-2123. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Denton%2C+D+Keith


Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[138] 

 

Hallberg L. R-M. & Strandmark M. K. (2006), Health consequences of workplace 

bullying: experiences from the perspective of employees in the public 

service sector, School of Social and Health Sciences, Halmstad University, 

Sweden. 

Harpaz M. S. I., (2013),"Changes of work values in changing economy: perspectives 

of men and women", International Journal of Social Economics, Vol. 40 Iss 

8 pp. 692 – 706. 

Haskins  M., R. Freeman  E., (2015) "What managers should never want to hear: 

silence", Management Decision, Vol. 53 Iss: 6, pp.1300 – 1311. 

Hazen M.A., (1994),"Multiplicity and Change in Persons and Organizations", Journal 

of Organizational Change Management, Vol. 7 Iss 6 pp. 72 – 81. 

Heames J., Harvey M., (2006),"Workplace bullying: a cross-level assessment", 

Management Decision, Vol. 44 Iss 9 pp. 1214 – 1230. 

Hoel H. & Cooper C. (2002), Destructive conflict and bullying at work, British 

Occupational Health Research Foundation (BOHRF).  

Jacobs G., van Witteloostuijn A., Christe‐Zeyse J., (2013) "A theoretical framework 

of organizational change", Journal of Organizational Change Management, 

Vol. 26 Iss: 5, pp.772 – 792. 

Johnson P., Indvik J., (1996) "Stress and workplace violence: it takes two to 

tango", Journal of Managerial Psychology, Vol. 11 Iss: 6, pp.18 – 27. 

Keashly, L. (1998), "Emotional Abuse in the Workplace: Conceptual and Empirical 

Issues." Journal of Emotional Abuse. 1:1, pp.85-117. 

Khan A., Khan R., (2012),"Understanding and managing workplace bullying", 

Industrial and Commercial Training, Vol. 44 Iss 2 pp. 85 89.  

Leymann H. (1990), Mobbing and Psychological Terror at Workplaces,‖ Violence 

and Victims. 

Leymann H. (1996) The content and development of mobbing at work, European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 5:2, 165-184. 

Meyer, H.W. & Kirsten, G.J.C., (2014), ‗The effect of psychological violence in the 

workplace on health: A holistic eco-system approach‘, Health SA 

Gesondheid. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Haskins%2C+Mark+E
http://www.emeraldinsight.com/author/Freeman%2C+R+Edward
http://www.emeraldinsight.com/author/Jacobs%2C+Gabriele
http://www.emeraldinsight.com/author/van+Witteloostuijn%2C+Arjen
http://www.emeraldinsight.com/author/Christe-Zeyse%2C+Jochen
http://www.emeraldinsight.com/author/Johnson%2C+Pamela+R
http://www.emeraldinsight.com/author/Indvik%2C+Julie


Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[139] 

 

Montana Patrick,  Charnov H. Bruce (2011), Μάλαηδκελη, Eθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. 

Mullis L.J (1999), Management and organizational behavior, Financial times Prentice 

Hall, 5
th

 edition. 

Nikolaou Ioannis, Βαθφια Maria Bourantas Dimitris (2008), Who speaks up at work? 

Dispositional influences on employees‘ voice behavior, Personnel Review 

37(5-6),  666-679. 

Pinder C., Harlos K., (2015), Employee silence: Quiescence and acquiescence as 

responses to perceived injustice, In Research in Personnel and Human 

Resources Management. 331-369. 

Ramirez, M. J.& Andreu J. M. (2003), Aggression‘s Typologies, Presses 

Universitaires de Grenoble, Revue Internationale Psychologie Sociale. 

Rayner, C. and Hoel, H. (1997), A summary review of literature relating to workplace 

bullying, Journal of Community and Applied Social Psychology, Vol. 7 No. 

3, pp. 181-91. 

Robbins S., Judge T., (2011) Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, Eθδφζεηο Κξηηηθή. 

Robert J. (1977), W. Designing the Marketing Research Project. New York: 

Mason/Charter. 

Samnani, Al-Karim (2013),"―Is this bullying?‖ Understanding target and witness 

reactions", Journal of Managerial Psychology, Vol. 28 Iss 3 pp. 290 - 305 

Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2009) Research Methods for Business Students, 

Pearson Education Limited. 

Shallcross, L., Sheehan, M., & Ramsay, S., (2008) Workplace mobbing: Experience 

in the public sector. International Journal of Organizational Behavior, 

13(2), 56-70.  

Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-3) - 

Overview Report: Managing Safety and Health at Work. 

http://www.politeianet.gr/sygrafeas/montana-patrick-25057
http://www.politeianet.gr/sygrafeas/charnov-h-bruce-65706
http://kritiki.gr/book_author/robbins-stephen-p/
http://kritiki.gr/book_author/robbins-stephen-p/


Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[140] 

 

Van Dyne, L., Ang, S. and Botero, I. (2003), ―Conceptualizing employee silence and 

employee voice as multidimensional constructs‖, Journal of Management 

Studies, Vol. 40 No. 6, pp. 1360-1392. 

Weinshenken, N.J., & Siegel, A. (2002). Bimodal classification of aggression: 

Affective defense and predatory attack. Aggression and Violent Behavior, 

V.7, 237-250. 

Zapf D. & Leymann H. (1996) Foreword, European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 5:2, 161-164. 

Zapf D., Knorz C., Kulla M. (1996) On the relationship between mobbing factors, and 

job content, social work environment, and health outcomes, European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 5:2, 215-237. 

Βαθφια Μ., Νηθνιάνπ Η., (2012) Οξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη ζπκπεξηθνξά, 

Eθδφζεηο Rosili. 

Γακάζθνπ Α., (2013), «Δλαιιαθηηθή ζηε ζησπή: Απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη 

ζηήξημε ησλ whistleblowers ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», Διιάδα, Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα (ΓΓ-Δ). 

Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, (2011) «Μειέηε γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο αλαδηάξζξσζεο <Καιιηθξάηεο> ζηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Δξσηεκαηνιφγην επηζεηηθφηεηαο πεγή State university of New York at New Platz, as 

quoted in New York Times 25/3/2008. 

Εαβιαλφο Μχξσλ (2002), Οξγαλσηηθή πκπεξηθνξά, Αζήλα, εθδφζεηο ηακνχιε. 

Κντλεο Α., αξίδε Μ.,      Σo mobbing ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπηψζεηο mobbing 

ζην ρψξν ηεο πγείαο Αλαζθνπηθή µειέηε, Διιεληθφ Πεξηνδηθφ ηεο 

Ννζειεπηηθήο Δπηζηήµεο, Σφµνο 6 - Σεχρνο 1. 

Κπξηαδφπνπινο Π., ακαληά Δηξ., (2011) Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δθπφλεζεο 

Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, Αζήλα, Eθδφζεηο χγρξνλε Δθδνηηθή. 

Κπξηαδφπνπινο Π., ακαληά Δηξ., (2015)  Δηζαγσγή ζηελ Οξγαλσζηαθή 

πκπεξηθνξά, Αζήλα, εθδφζεηο χγρξνλε Δθδνηηθή. 

http://www.stamoulis.gr/%CE%96%CE%91%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%9C%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9D_au-740195.aspx


Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[141] 

 

Νηφηζηθα Μ., Ν., (2003), Ζζηθή παξελφριεζε ζηελ εξγαζία  θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο 

ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ηξαπεδνυπαιιήισλ. Ννκηθή πξνζηαζία θαη 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχιισλ. ΟΣΟΔ Γξακκαηεία   

Ηζφηεηαο, 6ε Παλειιαδηθή Γηάζθεςε Γπλαηθψλ. 

Παπαιεμαλδξή Ν., Γαιαλάθε Δ. (2011), Workplace Bullying. Δθθνβίδεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη κπινθάξεη ην θαιφ θιίκα αθφκε θαη ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, HR Focus η. 42, ζει. 24-27. 

Σνχθαο, Γ., Γειεράο Μ., Καξαγεσξγίνπ Α., (2012), Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί θαη 

αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο ςπρνινγηθήο βίαο ζηελ εξγαζία Ο ξφινο ηνπο 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ mobbing, Αξρεία 

Διιεληθήο Ηαηξηθήο, 29(2):162-173. 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο-Κέληξν Πνιηηηζκνχ Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, (2014) Σν 

ρξνληθφ ηεο κεγάιεο θξίζεο. Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο 2008-2013.  

Σζηάκα Μ-Υ, (2013), Σν θαηλφκελν ηεο Ζζηθήο/ςπρνινγηθήο παξελφριεζεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο: Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί, Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο 

& Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[142] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[143] 

 

Τπφδεηγκα Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Δηζαγσγηθφ εκείσκα 

 

Αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην 

εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κε ζέκα:  

 

«Ο Ρφινο ηνπ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ (mobbing) ζηε δεκηνπξγία εξγαζηαθήο 

ζησπήο ζε πεξηφδνπο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ» 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο βνήζεηα θαη 

ζπκκεηνρή. Παξαθαιψ λα αθηεξψζεηε 5-10 ιεπηά απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ επηζπλάπηεηαη.  

ια ηα ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ, ζα παξακείλνπλ αλψλπκα, ζα επεμεξγαζηνχλ κε 

απφιπηε ερεκχζεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα λα δηεπθνιχλνπλ ην 

ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Δάλ ρξεηάδεζηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην κε 

δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ.  

αο επραξηζηψ ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο. 

Με εθηίκεζε, 

Αηθαηεξίλε Μνπξνχλα 

 

 

Δξσηεκαηνιφγην 1
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

Α.  Παξαθαινχκε φπσο απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ην πψο 

απηέο ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ζαο.  Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο.  Δίλαη νπζηψδεο λα αμηνινγείηε ηελ θάζε εξψηεζε ζχκθσλα κε 
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ην πψο εζείο εηιηθξηλά λνηψζεηε θαη φρη κε απηφ πνπ ζα επηζπκνχζαηε λα 

λνηψζεηε. 

εκεηψζηε έλαλ αξηζκφ γηα θάζε εξψηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

Γηαθσλψ 

έληνλα 

  

Γηαθσλψ  Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ  

 

πκθσλψ  

πκθσλψ 

απφιπηα  

1 2 3 4  5 

 

1. Έλαο εηδηθφο πνπ δελ κπνξεί λα βξεη κηα νξηζηηθή απάληεζε ζε έλα πξφβιεκα 

πηζαλφλ δελ γλσξίδεη θαη πνιιά γη‘ απηφ. 

2. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί. 

3. Αλ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη ην πψο, ηφηε γίλεηαη θαιή δνπιεηά.  

4. ηαλ νη πξντζηάκελνη αλαζέηνπλ αζαθείο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο. 

5. Έλαο θαιφο πξντζηάκελνο είλαη απηφο ν νπνίνο ζε θάλεη λα αλαξσηηέζαη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηο ηα πξάγκαηα. 

6. Πάληα πξνηηκάκε απηφ ζην νπνίν είκαζηε ζπλεζηζκέλνη  θαη φρη  απηφ ζην 

νπνίν δελ είκαζηε εμνηθεησκέλνη. 

7. Οη άλζξσπνη πνπ απαληνχλ κε έλα «λαη» ή έλα «φρη», είλαη απηνί πνπ δελ 

γλσξίδνπλ ην πφζν πεξίπινθα είλαη ηα πξάγκαηα. 

8. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη επγλψκσλ φηαλ εγείηαη ελφο γεγνλφηνο ζην νπνίν 

ιίγεο είλαη νη εθπιήμεηο θαη ιίγα ηα απξφβιεπηα ηνπ. 

9. Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο καο ππάξρεη αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε. 

10. ζν ζπληνκφηεξα απνθηήζνπκε φινη παξφκνηεο αμίεο θαη ηδέεο ηφζν ην 

θαιχηεξν. 

 

Δξσηεκαηνιφγην 2
νπ

 χπαξμε εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

Β. ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα απαληήζεηε γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο θαη φρη γηα 

κεκνλσκέλα ή ζπάληα πεξηζηαηηθά 
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Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο.  Δίλαη νπζηψδεο λα αμηνινγείηε ηελ 

θάζε εξψηεζε ζχκθσλα  κε ην ηη γίλεηαη ζηελ δνπιεηά θαη αλάινγα λα 

ζπκπιεξψζεηε ην θαηάιιειν πεδίν. 

 
11.  Δπηδξάζεηο ζηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία  

Άιια άηνκα ζαο εκπνδίδνπλ λα εθθξαζηείηε 

Γέρεζηε ιεθηηθέο απεηιέο 

αο αζθνχλ κηα ζπλερή αξλεηηθή θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζαο 

αο παξελνρινχλ ηειεθσληθά 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

12.  Δπηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο επαθέο 

Γελ ζαο απεπζχλνπλ ην ιφγν 

αο έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζε κηα εξγαζηαθή ζέζε ε νπνία ζαο απνκνλψλεη απφ 

ηνπο άιινπο 

Κάλνπλ ζα λα κελ ππάξρεηε 

Απεπζχλνληαη ζε εζάο κφλν γξαπηψο 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

 

13. Δπηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

αο αλαζέηνπλ δηαξθψο θαηλνχξγηα θαζήθνληα 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ αλψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνιχ θαηψηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ζαο 

αο αλαζέηνπλ θαζήθνληα πνπ δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

 

14. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θήκε 

Ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο ζαο 

Δίζηε ππνρξεσκέλνο/ε λα εθηειείηε εξγαζίεο πνπ πιήηηνπλ ηε ζπλείδεζή ζαο 

Μηινχλ άζρεκα γηα ζαο πίζσ απφ ηελ πιάηε ζαο 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[146] 

 

αο θνξντδεχνπλ γηα κηα αδπλακία (ζσκαηηθή ή ςπρηθή) πνπ έρεηε 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

 

15. Δπηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία  

αο απεηινχλ κε ζσκαηηθή βία 

αο έρνπλ επηηεζεί ζεμνπαιηθά 

αο θαθνκεηαρεηξίδνληαη ζσκαηηθά (ζπξσμίκαηα) 

Υξεζηκνπνηνχλ ήπηαο κνξθήο βία απέλαληη ζαο σο πξνεηδνπνίεζε 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

 

Αλ ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο (11-15) απαληήζαηε «Σίπνηα απφ ηα 

παξαπάλσ», παξαθαιψ πξνρσξήζηε απ’ επζείαο ζηηο εξσηήζεηο 26 θαη 27 

 

16. Πφζν ζπρλά έρεηε έιζεη αληηκέησπνο/ε κε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην 

πάλσ θαηαζηάζεηο (εξψηεζε 11-15) ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο; 

Καζεκεξηλά 

πάληα  

ρεδφλ θαζεκεξηλά 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα 

 

17. Γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεηε έιζεη αληηκέησπνο/ε κε απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο; 

Μήλεο 

Υξφληα  

18. Δίζηε αθφκα θαη ζήκεξα αληηκέησπνο/ε κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο; 

Ναη ηηο αληηκεησπίδσ αθφκα θαη ζήκεξα 

ρη ηηο αληηκεηψπηδα ζην παξειζφλ ζε απηή ηε δνπιεηά 
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ρη ηηο αληηκεηψπηδα ζην παξειζφλ ζε πξνεγνχκελε δνπιεηά 

 

19. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνηνο/πνηνη ήηαλ ελαληίνλ ζαο; 

Πξντζηάκελνο 

πλάδειθνο 

Τθηζηάκελνο 

20. Πνην ήηαλ ην θχιν ηνπ αηφκνπ 

Άλδξαο    

Γπλαίθα   

Σφζν άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο 

 

21. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο πφζα άηνκα ήηαλ ελαληίνλ ζαο; 

Έλα 

Γπν θαη πεξηζζφηεξα 

 

22.  Δίραηε θάπνην άηνκν ή άηνκα κε ην νπνίν κηιήζαηε γηα απηά ηα 

πξνβιήκαηα αλ λαη ζεκεηψζηε κε πνηνλ; 

Ναη 

ρη  

 

23. Αλ ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ ζεκεηψζηε κε πνηνλ; 

Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζπγγελείο 

Πξντζηάκελν  

πλάδειθν 

Τπεχζπλν δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Άιιν  

 

Ζ ςπρνινγηθή βία ζηελ εξγαζία κπνξεί λα νξηζζεί σο ε θαηάζηαζε εθείλε ζηελ 

νπνία έλα άηνκν πθίζηαηαη ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηα νπνία κε ηξφπν ζπλερή θαη επαλεηιεκκέλν 
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επηρεηξνχλ λα ην πιεγψλνπλ, λα ην θαηαπηέδνπλ, λα ην θαθνκεηαρεηξίδνληαη ή 

αθφκα λα ην απνθιείνπλ ή λα ην απνκνλψλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

24. Με βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ πηζηεχεηε φηη έρεηε ππνζηεί ςπρνινγηθή 

βία ζηελ εξγαζία ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο  

Ναη 

ρη  

25. εκεηψζηε ζε ηη απνδίδεηε απηέο ηηο ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο ελαληίνλ ζαο; 

Γελ γλσξίδσ 

Λφγσ θάπνηαο αδπλακίαο κνπ 

ε πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ηελ θαθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο  

Άιιν 

 

 

26. Με βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ (εξψηεζε 24), έρεηε αληηιεθζεί άζθεζε 

ςπρνινγηθήο βίαο ελαληίνλ θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο 

ρψξν ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο; 

Ναη 

ρη  

 

 

27. Να θπθιψζεηο πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείο φηη είλαη πεξηζηαηηθά βίαο 

ή εθθνβηζκνχ:  

Απεηιέο    

Πξνζβιεηηθέο  εθθξάζεηο θαη βξηζηέο, εηξσλεία 

εμνπαιηθή παξελφριεζε  

σκαηηθή βία  

Άιιν  
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Δξσηεκαηνιφγην 3
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ χπαξμε εξγαζηαθήο ζησπήο 

Γ. Παξαθαινχκε φπσο απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ην ηη 

ζπκβαίλεη θαηά ηε γλψκε ζαο ζην εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ   

Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο.  Δίλαη νπζηψδεο λα αμηνινγείηε ηελ 

θάζε εξψηεζε ζχκθσλα  κε ην ηη γίλεηαη ζηελ δνπιεηά θαη αλάινγα λα 

ζπκπιεξψζεηε ην θαηάιιειν πεδίν. 

 εκεηψζηε έλαλ αξηζκφ γηα θάζε εξψηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

Γηαθσλψ 

έληνλα 

  

Γηαθσλψ  Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ  

πκθσλψ  πκθσλψ 

απφιπηα  

 

28. Δάλ δηαθσλείηε γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έιιεηςε πίζηεο θαη λα ππνζηείηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

29. ε απηφ ην Γήκν, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ 

30. Δθθξάδεηε ζπρλά ηηο δηαθσλίεο ζαο ζηνλ πξντζηάκελν ζαο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο, ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ 

Γήκνπ 

31. Δθθξάδεηε εχθνια ηε δηαθσλία ζαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ζαο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ζαο; 

32. Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ ελζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα 

εθθξάζνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή δηαθσλίεο 

33. Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ ρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ 

34. Πηζηεχσ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο απφςεηο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, πηζηεχνληαο φηη είλαη ρξήζηκεο θαη επηδεηά ηελ θξηηηθή ηνπο 

35. Πηζηεχσ φηη ζην Γήκν ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε αληαιιαγή 

γλψζεο θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

36. Ο Γήκνο ελεκεξψλεη επαξθψο ηνπο ππαιιήινπο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή, ηα 

ζρέδηα θαη ηελ πξφνδφ ηνπ 

37. Τπάξρεη επαξθήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

ηνπ Γήκνπ φπσο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
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Δ. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

 

Φχιν 

ΑΝΓΡΑ/ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

Ζιηθία Δξσηψκελσλ 

25-35 

36-45 

46-55 

56-65 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ΑΓΑΜΟ/Ζ 

ΤΕΧ ΜΔ ΣΟΝ/ΣΖΝ ΤΝΣΡΟΦΟ ΜΟΤ 

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ 

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ 

ΥΖΡΟ/Α 

 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

ΛΤΚΔΗΟ 

ΗΔΚ/ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ 

ΑΔΗ/ΑΣΔΗ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ/ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

 

Υξφληα εξγαζίαο ζην Γήκν 

Χο 10 

11-20 

21-30 

31- 

 

Υξφληα εξγαζίαο ζην ηκήκα 

1- 2,5 

2,5- 5 

5- 

 

Θέζε πνπ θαηέρεηε ζηελ Τπεξεζία: 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
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Σκήκα ζην νπνίν εξγάδεζηε: 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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Βεβαίσζε έγθξηζεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 
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Οξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ-Υνιαξγνχ 
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Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά νξγαληθή κνλάδα ηνπ 

Γήκνπ 

ΤΠΖΡΔΗΑ    

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   
ΚΛΑΓΟ/  

ΠΛΖΘΟ  

 

    

  ΤΔ  ΓΔ  ΣΔ  ΠΔ    

ΤΠΖΡΔΗΔ  

ΓΖΜΟΣΗΚΖ   

ΠΟΛΗΣΗΚΖ &  

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

Γξακκαηεία Γεκάξρνπ     1     ΣΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Γξαθείν Δπηηειηθήο 

Τπνζηήξημεο Γεκάξρνπ        1  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Γξακκαηεία Γεληθνχ 

Γξακκαηέα       1  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Ννκηθή Τπεξεζία        3  

ΠΔ Γηθεγφξσλ  2  

ΠΔ Ννκηθψλ 

πκβνχισλ  1  

Γξαθείν Γηαθάλεηαο θαη 

Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο        1  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο        2  
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ  2  

ΤΝΟΛΟ     1  8  ΤΝΟΛΟ  9  

ΓΡΑΜΑΣΔΗΑ  

ΠΡΟΔΓΡΟΤ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ & 

ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ  

Γξακκαηεία Πξνέδξνπ  

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ &  

Γξακκαηεία πκβνπιίνπ  

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Υνιαξγνχ              

Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο, Δπηηξνπήο  

Πνηφηεηαο Εσήο, Δπηηξνπήο  

Γηαβνχιεπζεο, Γξακκαηεία  

πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο  

Κνηλφηεηαο Παπάγνπ,  

Γξακκαηεία πκβνπιίνπ Έληαμεο 

Μεηαλαζηψλ    1      ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

   

1  

ΤΝΟΛΟ    1      ΤΝΟΛΟ  1  
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ΤΠΖΡΔΗΑ    

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  

 

ΚΛΑΓΟ/  

ΠΛΖΘΟ  

 

    

  ΤΔ  ΓΔ  ΣΔ  ΠΔ    

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ  

ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Γηεχζπλζε  3  3    1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  2  

ΓΔ Σερληηψλ   1  

ΤΔ Δξγ. Καζαξηφηεηαο  3  

Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

θαη Δπνπηείαο Ννκηθψλ  

Πξνζψπσλ / Τπνζηήξημεο 

Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ    3    4  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  4  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ   3  

Σκήκα Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο 

Καηάζηαζεο    4  2  1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΣΔ Γηνη. - Λνγηζηηθνχ  1  

ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ   1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  4  

Σκήκα Πξφλνηαο – Πνιηηηθψλ 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ  1  1  2  2  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  2  

ΣΔ Κνηλ/θψλ Λεηηνπξγψλ  1  

ΣΔ Ννζειεπηψλ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΤΔ Οηθ/λεηαθψλ Βνεζψλ  1  

Σκήκα Παηδείαο – Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ    2      

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ  1  

Σκήκα Σερλνινγίαο, 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ:    2      

ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Σκήκα Γηαρείξηζεο 

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ    1    1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ   1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  
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ΤΝΟΛΟ  4  16  4  9  ΤΝΟΛΟ  33  

  

 

  

  

ΤΠΖΡΔΗΑ  

  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  

ΚΛΑΓΟ/ ΠΛΖΘΟ      

  ΤΔ  ΓΔ  ΣΔ  ΠΔ   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  

ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Γηεχζπλζε        1  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Σκήκα Γεκνηηθψλ 

Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο    2    1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  2  

Σκήκα Λνγηζηηθφ    1  4  4  

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ 

Λνγηζηηθνχ  2  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ  1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ 

Λνγηζηηθνχ  3  

ΣΔ Μνλάδσλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο   1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Σκήκα Σακείνπ    1  1  1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΣΔ Διεγθηψλ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ  1  

Σκήκα Γεκνηηθψλ 

Κνηκεηεξίσλ  13  2    1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ   1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ  1  



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[157] 

 

ΤΔ Δξγαηψλ…  12  

ΤΔ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ  1  

Σκήκα Πξνκεζεηψλ    1  2  1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – 

Λνγηζηηθνχ   1  

ΣΔ Γξαθηθψλ &  

Καιιηηερληθψλ πνπδψλ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Σκήκα Καηαζηεκάησλ 

θαη Λατθψλ Αγνξψλ  1  1    1  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο  1  

ΤΝΟΛΟ  14  8  7  10  ΤΝΟΛΟ  39  

  

 

ΤΠΖΡΔΗΑ  

  

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   

ΚΛΑΓΟ / ΠΛΖΘΟ      

  ΤΔ  ΓΔ  ΣΔ  ΠΔ   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

& ΠΡΑΗΝΟΤ  

Γηεχζπλζε  1  1    1  

ΠΔ Γεσπφλσλ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ  1  

ΤΔ Δξγαηψλ  

Καζαξηφηεηαο   1  

Σκήκα Καζαξηφηεηαο  80  45  1    

ΣΔ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ 

Έξγσλ  1  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Δπνπηψλ  3  

ΓΔ Υεηξηζηψλ 

Μεραλεκάησλ  6  
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ΓΔ Οδεγψλ 

Απηνθηλήησλ  35  

ΤΔ Φπιάθσλ  5  

ΤΔ Καζαξηζηψλ/ξησλ  4  

ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο  43  

ΤΔ Δξγαηψλ Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ  12  

Σκήκα Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο-Πξαζίλνπ  1  15    1  

ΠΔ Γεσπφλσλ  1  

ΓΔ Κεπνπξψλ  11  

ΓΔ Γελδξνθεπνπξψλ  4  

ΤΔ Δξγαηψλ Κήπσλ  1  

Σκήκα Κίλεζεο – Δπηζθεπήο 

– πληήξεζεο Ορεκάησλ    5  1    

ΣΔ Σερλνιφγσλ  

Μεραλνιφγσλ  

Μεραληθψλ  1  

ΓΔ Οδεγψλ 

Απηνθηλήησλ  1  

ΓΔ Μεραλνηερληηψλ   3  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Σκήκα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο        1  ΠΔ Γαζνιφγσλ  1  

ΤΝΟΛΟ  80  66  2  3  ΤΝΟΛΟ  137  
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 ΤΠΖΡΔΗΑ  

  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   

ΚΛΑΓΟ / ΠΛΖΘΟ      

  ΤΔ  ΓΔ  ΣΔ  ΠΔ   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΣΔΥΝΗΚΧΝ  

ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Γηεχζπλζε  
      1  

ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ  1  

Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο 

Τπνζηήξημεο θαη Αξρείνπ    1      
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

1  

Σκήκα πγθνηλσληαθψλ θαη 

Σερληθψλ Μειεηψλ θαη Έξγσλ    10    5  

ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ  3  

ΠΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ  2  

ΓΔ Σερληηψλ…  9  

ΓΔ Γνκηθψλ Έξγσλ  1  

Σκήκα  

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Μειεηψλ θαη Έξγσλ    5    1  

ΠΔ Μεραλνιφγσλ 

Ζιεθηξνιφγσλ  1  

ΓΔ Ζιεθηξνιφγσλ  5  

Σκήκα πγθνηλσληψλ θαη 

Αζθάιεηαο      1  3  

ΠΔ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ  2  

ΠΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ  1  

ΣΔ Σερλνιφγσλ  

Πνιηηηθψλ  

Μεραληθψλ  1  

ΤΝΟΛΟ    16  1  10  ΤΝΟΛΟ  27  
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ΤΠΖΡΔΗΑ  

  

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   

ΚΛΑΓΟ / ΠΛΖΘΟ       

  ΤΔ  ΓΔ  ΣΔ  ΠΔ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΔΝΣΡΧΝ  

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΠΟΛΗΣΧΝ  

Γηεχζπλζε        1  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

Κέληξν εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ Γεκνηηθήο  

Κνηλφηεηαο Παπάγνπ    3      

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο 

Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ  2  

Κέληξν εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ Γεκνηηθήο  

Κνηλφηεηαο Υνιαξγνχ    1    6  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  1  

ΠΔ Γηεθπεξαίσζεο 

Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ  5  

ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο 

Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ   1  

ΤΝΟΛΟ    4    7  ΤΝΟΛΟ  11  

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  100  111  15  47    273  
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Ηζνινγηζκφο Γήκνπ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ 2016 
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Ν. 3304 (ΦΔΚ 16 Α’/27-1-05) ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΗΖ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ 

Ν. 3304/05 (ΦΔΚ 16 Α‘/27-1-05) : Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. (κε θφθθηλν ζεκεηψλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ κέρξη 

1/12/2016) 

 

   
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

(βι. θαη άξζξν έλαην (Παξαγξαθή θαη κε εθηέιεζε πνηλψλ ππφ φξν) λ. 4416/16, ΦΔΚ-142 Α/3-8-16 )  

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ  

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

 

Άξζξν 1  

θνπφο  

θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ξπζκίζεσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Ννεκβξίνπ 2000, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

 

Άξζξν 2  

Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  

1. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.  

[Αξρή Σξνπνπνίεζεο] 

2. Χο δηάθξηζε λνείηαη θαη ε παξελφριεζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 1 θαη έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο – ΑΝΣΗΚ. ΣΖ ΠΑΡ. 2 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΔΒΓΟΜΟ ΣΟΤ Ν. 3625/07, ΦΔΚ-290 Α/24-12-07 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] 

3. Χο δηάθξηζε λνείηαη επίζεο νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο πξνζψπνπ γηα 
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νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 1 ιφγνπο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΗΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΦΤΛΔΣΗΚΖ Ή ΔΘΝΟΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ  

 

 

Άξζξν 3 

Ζ έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ  

Πξνθεηκέλνπ γηα δηαθξίζεηο έλεθα θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο:  

α) πληξέρεη άκεζε δηάθξηζε, φηαλ, γηα ιφγνπο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, έλα πξφζσπν πθίζηαηαη κεηαρείξηζε 

ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηχγραλε άιιν πξφζσπν, ζε αλάινγε θαηάζηαζε.  

β) πληξέρεη έκκεζε δηάθξηζε, φηαλ κία εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα ζέζεη 

πξφζσπα νξηζκέλεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια πξφζσπα, εθηφο εάλ ε 

δηάηαμε, ην θξηηήξην ή ε πξαθηηθή απηή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ έλαλ ζεκηηφ ζθνπφ θαη ηα κέζα επίηεπμήο ηνπ 

είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία.  

 

Άξζξν 4 

Πεδίν εθαξκνγήο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο θαη ηνπ άξζξνπ 5, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

εθαξκφδνληαη ζε φια ηα πξφζσπα, ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζνλ αθνξά:  

α) ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππεξεζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο,  

β) ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο,  

γ) ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

απνιχζεηο θαη ηηο ακνηβέο,  

δ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή 

νξγάλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο,  

ε) ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,  

ζη) ηηο θνηλσληθέο παξνρέο,  
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δ) ηελ εθπαίδεπζε,  

ε) ηελ πξφζβαζε ζηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη (ζπλαιιαθηηθά) ζην θνηλφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

ιφγσ ηζαγέλεηαο θαη δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή 

αηφκσλ άλεπ ππεθνφηεηαο ζηελ επηθξάηεηα, νχηε ηε κεηαρείξηζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε λνκηθή θαηάζηαζή ηνπο σο 

ηζαγελψλ ηξίησλ ρσξψλ ή αηφκσλ άλεπ ηζαγέλεηαο.  

 

Άξζξν 5  

Οπζηαζηηθέο θαη θαζνξηζηηθέο επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο  

Καηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 2 παξάγξαθνο 1 θαη 3, δελ ζπληζηά αλεπίηξεπηε δηάθξηζε ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηηθφ κε ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ην νπνίν, ιφγσ ηεο θχζεο ή ηνπ πιαηζίνπ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπφζεζε 

θαη εθφζνλ ν νηθείνο ζθνπφο είλαη ζεκηηφο θαη ε πξνυπφζεζε αλάινγε.  

 

Άξζξν 6 

Θεηηθή δξάζε  

Γελ ζπληζηά δηάθξηζε ε ιήςε ή ε δηαηήξεζε εηδηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε 

κεηνλεθηεκάησλ, ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΗΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΠΔΠΟΗΘΖΔΧΝ, ΑΝΑΠΖΡΗΑ, ΖΛΗΚΗΑ Ή 

ΓΔΝΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

 

 

Άξζξν 7  

Ζ έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ  

1. Πξνθεηκέλνπ γηα δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο:  

α) ζπληξέρεη άκεζε δηάθξηζε, φηαλ, γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο, έλα πξφζσπν πθίζηαηαη κεηαρείξηζε ιηγφηεξν 

επλντθή απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηχγραλε άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε.  

β) ζπληξέρεη έκκεζε δηάθξηζε, φηαλ κηα θαηλνκεληθά νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα ζέζεη πξφζσπα 
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νξηζκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, νξηζκέλεο αλαπεξίαο, κηαο νξηζκέλεο ειηθίαο ή ελφο νξηζκέλνπ 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια πξφζσπα. Γελ ζπληζηά αλεπίηξεπηε έκκεζε 

δηάθξηζε ηέηνηα δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή, φηαλ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ έλαλ ζεκηηφ ζθνπφ θαη ηα κέζα 

επίηεπμήο ηνπ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία ή φηαλ αθνξά άηνκα κε αλαπεξία θαη κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππέξ απηψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαη ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 6 ηνπ πληάγκαηνο.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ ζίγνπλ ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ.  

 

Άξζξν 8  

Πεδίν εθαξκνγήο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ θαη ηνπ άξζξνπ 9, ε θαηά ηνλ παξφληα λφκν αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξφζσπα, ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα, φζνλ αθνξά:  

α) ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππεξεζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο,  

β) ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο,  

γ) ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

απνιχζεηο θαη ηηο ακνηβέο,  

δ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή 

νξγάλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

ιφγσ ηζαγέλεηαο θαη δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ηζαγελψλ ηξίησλ ρσξψλ ή 

αηφκσλ άλεπ ηζαγέλεηαο ζηελ επηθξάηεηα, νχηε ηε κεηαρείξηζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε λνκηθή θαηάζηαζή ηνπο σο ηζαγελψλ 

ηξίησλ ρσξψλ ή αηφκσλ άλεπ ηζαγέλεηαο.  

3. Ζ θαηά ηνλ παξφληα λφκν αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δεκφζηα 

ζπζηήκαηα ή ηα εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ή πξφλνηαο.  

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο, θαζφζνλ 

αθνξά ζε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο ή αλαπεξίαο ζρεηηθήο κε ηελ Τπεξεζία.  

(Με ην άξζξν δεχηεξν ηνπ Ν. 4074/12, ΦΔΚ-88 Α/11-4-12, νξίδεηαη φηη : ―Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο δελ εθαξκφδνληαη σο πξνο ηελ εξγαζία 

θαη απαζρφιεζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο φζνλ αθνξά ζε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ 

αλαπεξίαο ζρεηηθήο κε ηελ Τπεξεζία, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 3304/2005 γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ε νπνία πηνζεηήζεθε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 παξάγξαθνο 4 θαη 4 ηεο 

Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 (EEL 303 ηεο 2.12.2000) γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία‖). 



Ο Ρόλορ ηος επγαζιακού εκθοβιζμού (mobbing) ζηη δημιοςπγία επγαζιακήρ ζιωπήρ ζε πεπιόδοςρ οπγανωζιακών αλλαγών 

 

 

[166] 

 

Άξζξν 9  

Δπαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο  

1. Καηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 2 παξάγξαθνο 1 θαη 7 παξάγξαθνο 1, δελ ζπληζηά αλεπίηξεπηε δηάθξηζε ε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηηθφ κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ ειηθία, αλαπεξία ή 

ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, ην νπνίν, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ 

πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο αζθνχληαη, απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπφζεζε θαη 

εθφζνλ ν νηθείνο ζθνπφο είλαη ζεκηηφο θαη ε πξνυπφζεζε αλάινγε.  

2. Ζ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ εδξάδεηαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ελφο πξνζψπνπ δελ ζπληζηά 

δηάθξηζε, φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη, νη 

πεπνηζήζεηο απηέο απνηεινχλ νπζηψδε, ζεκηηή θαη δηθαηνινγεκέλε επαγγεικαηηθή απαίηεζε.  

Ο παξψλ λφκνο δελ ζίγεη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πιαίζην ησλ εθθιεζηψλ, θαζψο θαη νξγαλψζεσλ ή ελψζεσλ, ε δενληνινγία ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθέο ή  

άιιεο πεπνηζήζεηο. Απηή ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αζθείηαη ηεξνπκέλσλ ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 

θαη δελ κπνξεί λα αηηηνινγεί δηάθξηζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε άιινπο ιφγνπο. Γελ ζίγεηαη επίζεο ην δηθαίσκα ησλ 

εθθιεζηψλ ή άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ νπνίσλ ε δενληνινγία εδξάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο, λα απαηηνχλ απφ ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζπκπεξηθνξά θαιήο πίζηεο θαη 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηε δενληνινγία ηνπο. 

 

  

Άξζξν 10  

Δχινγεο πξνζαξκνγέο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία  

Γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη αηφκσλ κε αλαπεξία, ν εξγνδφηεο ππνρξεψλεηαη ζηε ιήςε φισλ 

ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα απηά λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζέζε 

εξγαζίαο, λα αζθνχλ απηήλ θαη λα εμειίζζνληαη, θαζψο θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

εθφζνλ ηα κέηξα απηά δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε γηα ηνλ εξγνδφηε. Γελ ζεσξείηαη δπζαλάινγε ε 

επηβάξπλζε, φηαλ αληηζηαζκίδεηαη απφ κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ππέξ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία.  

 

Άξζξν 11  

Γηθαηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο  

1. Καηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 δελ ζπληζηά δηάθξηζε ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο, εθφζνλ ε 

κεηαρείξηζε απηή πξνβιέπεηαη ζην λφκν πξνο εμππεξέηεζε ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα δε κέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ απηψλ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία.  

Απηή ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κπνξεί ηδίσο λα πεξηιακβάλεη:  

α) ηελ θαζηέξσζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηφζν γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, φζν 

γηα ηελ απαζρφιεζε θαη εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ απφιπζεο θαη ακνηβήο, γηα ηνπο λένπο, ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζπληεξνχλ άιια πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα επλνείηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο 

έληαμε ή λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπο,  
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β) ηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζησλ νξίσλ ειηθίαο, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ή αξραηφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε απηήλ ή ζε νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζε,  

γ) ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ πξφζιεςε, κε βάζε ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε εξγαζίαο ή ηελ αλάγθε εχινγεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε.  

2. Καηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 7, δελ ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο, φζνλ αθνξά ζηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν θαζνξηζκφο ειηθίαο γηα ηελ έληαμε ή ηελ απνδνρή, ζε παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο ή αλαπεξίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ γηα ηα θαζεζηψηα απηά δηαθνξεηηθνχ νξίνπ ειηθίαο γηα εξγαδφκελνπο ή γηα 

νκάδεο ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ρξήζεο ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θξηηεξίσλ ειηθίαο ζηνπο 

αλαινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο, ππφ ηνλ φξν φηη απηφ δελ θαηαιήγεη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ.  

 

Άξζξν 12  

Θεηηθή δξάζε θαη εηδηθά κέηξα  

1. Γελ ζπληζηά δηάθξηζε ε ιήςε ή ε δηαηήξεζε εηδηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε 

κεηνλεθηεκάησλ, ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

2. Γελ ζπληζηά δηάθξηζε, φζνλ αθνξά ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ε ζέζπηζε ή ε δηαηήξεζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ή κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε 

πξνυπνζέζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηε δηαθχιαμε ή ηελ ελζάξξπλζε ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

εξγαζία.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΠΡΟΣΑΗΑ  

Άξζξν 13 

Παξνρή πξνζηαζίαο  

1. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δξάζεο, παξέρεηαη ζηνλ 

βιαπηφκελν, πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζία θαη θαηά ηα άξζξα 24 έσο θαη 27 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999 ΦΔΚ 45 Α‘).  

2. Ζ ιήμε ηεο ζρέζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπληειέζηεθε ε πξνζβνιή, δελ απνθιείεη ηελ πξνζηαζία απφ παξαβίαζε 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

3. Ννκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ βιαπηφκελν ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ 

ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ή δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο παξαζρεζεί ε ζπλαίλεζή ηνπ κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ηδησηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν ζα θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  
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Άξζξν 14  

Βάξνο απνδείμεσο  

1. ηαλ ν βιαπηφκελνο πξνβάιιεη φηη δελ ηεξήζεθε ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη απνδεηθλχεη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ 

ή αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο πξαγκαηηθά γεγνλφηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα ζπλαρζεί άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε, ην 

αληίδηθν κέξνο θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη ζην δηθαζηήξην, ή ε δηνηθεηηθή αξρή λα ζεκειηψζεη, φηη δελ ζπλέηξεμαλ 

πεξηζηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηεο αξρήο απηήο.  

2. Ζ ξχζκηζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δελ ηζρχεη ζηελ πνηληθή δίθε.  

3. Ζ ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.  

 

Άξζξν 15  

Πξνζηαζία έλαληη αληηκέηξσλ  

Ζ θαηά ην άξζξν 13 πξνζηαζία θαηαιακβάλεη θαη απφιπζε ή δπζκελή, ελ γέλεη, κεηαρείξηζε πξνζψπνπ, ε νπνία 

εθδειψλεηαη σο αληίκεηξν ζε θαηαγγειία ή αίηεκα παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

 

Άξζξν 16 

Πνηληθέο θπξψζεηο  

1. πνηνο παξαβηάδεη ηελ θαηά ηνλ παξφληα λφκν απαγφξεπζε ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο γηα ιφγνπο εζλνηηθήο ή 

θπιεηηθήο θαηαγσγήο ή ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηά 

ηε ζπλαιιαθηηθή δηάζεζε αγαζψλ ή πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην θνηλφ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έμη (6) κελψλ κέρξη ηξηψλ 

(3) εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1.000) έσο πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ.  

(Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4251/14, ΦΔΚ-80 Α/1-4-14 (Ηζρχο δχν (2) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

ζηελ ΔηΚ – Ζκ/λία δ/ζεο 1-4-14), νξίδεηαη φηη : ―5. Οη πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ. 927/1979 

(Α΄ 139) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3304/2005 (Α΄ 16) δηψθνληαη απηεπαγγέιησο‖). 

2. Σν άξζξν 3 ηνπ λ. 927/1979 (ΦΔΚ 139 Α‘) θαηαξγείηαη.  

 

Άξζξν 17  

Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο  

Ζ παξαβίαζε ηεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν απαγφξεπζεο ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί σο 

εξγνδφηεο, θαηά ηε ζχλαςε ή άξλεζε ζχλαςεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή ζηε δηάξθεηα, ιεηηνπξγία, εμέιημε ή ιχζε απηήο, 

ζπληζηά παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 εδάθην Α‘ ηνπ λ. 

2639/1998( ΦΔΚ 205 Α‘), φπσο ηζρχεη, γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ απηήλ ηε δηάηαμε πξφζηηκν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΗΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ  

 

Άξζξν 18  

Κνηλσληθφο δηάινγνο  

Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηνπ λ. 2232/ 1994 (ΦΔΚ 140 Α‘), ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο γηα ηε 

δηεμαγσγή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο Υψξαο θαη γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο:  

α. πληάζζεη εηήζηα έθζεζε, ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο εμειίμεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.  

β. Απεπζχλεη πξνηάζεηο ζηελ Κπβέξλεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, θαζψο θαη ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ.  

γ. Δλζαξξχλεη ην δηάινγν κε αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ελ γέλεη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ σο θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ιφγνπο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

δ. Μεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δεκνζηφηεηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ, πνπ ιακβάλνληαη ζε εζληθφ ή 

ηνπηθφ επίπεδν, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Άξζξν 19  

Φνξείο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  

1. Φνξέαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή παξαβηάδεηαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο 

είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Χο δεκφζηεο ππεξεζίεο λννχληαη νη αλαθεξφκελεο ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3094/2003 (ΦΔΚ 10 Α‘).  

2. Φνξέαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή παξαβηάδεηαη απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, 

είλαη ε ζπληζηψκελε κε ην άξζξν 21 Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο.  

3. ηνλ ηνκέα απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, θνξέαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απηή παξαβηάδεηαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν είλαη ην 

ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ .ΔΠ.Δ., σο θνξέα πξνψζεζεο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθψο ην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σν .ΔΠ.Δ., ζε εηδηθφ 

θεθάιαην ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ πνπ δεκνζηεχεη, αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

4. πληζηψληαη ζην Σκήκα Ηζφηεηαο Δπθαηξηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πέληε (5) ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ππνβνήζεζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηελ εμέηαζε θαηαγγειηψλ γηα παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο, ηε δηελέξγεηα πξνζπάζεηαο ζπκθηιίσζεο, ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζην .ΔΠ.Δ. πνξίζκαηνο ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο ζπκθηιησηηθήο δξάζεο, θαζψο θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ελ γέλεη κε ζηφρν 

ηελ θνηλσληθή ζχγθιηζε. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ εηδηθφηεξα πξνζφληα 

δηνξηζκνχ.  
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Άξζξν 20  

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3094/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη επίζεο σο απνζηνιή ηνπ ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ, 

θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.»  

2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3094/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Γελ ππάγνληαη επίζεο ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ελεξγεί σο θνξέαο πξνψζεζεο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

ειηθίαο, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.»  

3. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3094/2003 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο:  

«Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηελεξγεί έξεπλεο θαη δεκνζηεχεη εηδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

ειηθίαο, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.»  

 

Άξζξν 21  

χζηαζε Δπηηξνπήο Ίζεο Μεηαρείξηζεο  

1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο.  

2. Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο σο πξφεδξν, ηέζζεξα ηαθηηθά κέιε 

θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. Χο κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

επηιέγνληαη πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ηδίσο ζε ηνκείο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ζ ζεηεία 

ησλ κειψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο έσο ην δηνξηζκφ λέσλ, φρη φκσο πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιεμε. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο απσιέζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ, γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο δηνξίδεηαη λέν κέινο. Υξέε γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο ηεο θαηά ην άξζξν 23 Τπεξεζίαο Ίζεο 

Μεηαρείξηζεο.  

3. Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο φπνηε ζπγθιεζεί απφ ηνλ πξφεδξν ή 

δεηεζεί ε ζχγθιεζή ηεο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη λνκίκσο εθφζνλ κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

ηξία κέιε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαζνξίδεη ν πξφεδξνο, ε δε 

εηζήγεζε γίλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ν πξφεδξνο νξίδεη.  

4. ηνλ πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο.  

5. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζε πεξίπησζε πνπ ελάγνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ κε κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.  
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Άξζξν 22  

Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ίζεο Μεηαρείξηζεο  

1. Ζ Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο έρεη σο αξκνδηφηεηεο:  

α) λα επνπηεχεη ηελ πξνζπάζεηα ζπκθηιίσζεο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο,  

β) λα δηαηππψλεη πφξηζκα ζε πεξίπησζε πνπ απνηπγράλεη ε ζπκθηιησηηθή δξάζε. Δάλ πηζαλνινγείηαη ε ηέιεζε 

αμηφπνηλεο πξάμεο, ην πφξηζκα δηαβηβάδεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ,  

γ) λα δηαηππψλεη γλψκε, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ εξσηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ή αξρήο ζην πιαίζην 

αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο εκπίπηεη παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, σο πξνο ηελ εξκελεία δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ,  

δ) λα ζπληάζζεη εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

2. Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δηελεξγεί εμέηαζε θαη έξεπλα, λα εμεηάδεη κάξηπξεο θαη 

λα δεηά απφ θάζε δεκφζηα αξρή θαη ηδηψηε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ. Κάζε δεκφζηα αξρή ή ηδηψηεο έρεη 

ππνρξέσζε λα αληαπνθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή ή ν πξφεδξφο ηεο κπνξεί λα 

αλαζέηεη ζε κέινο ηεο ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο.  

3. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαζέηεη, γηα ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά πεξίπησζε, ζε πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζηελ 

ππεξεζία ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, ηε δηελέξγεηα πξνζπάζεηαο ζπκθηιίσζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο 

γηα παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν β‘ 

πνξίζκαηνο, παξέρεη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο θαη αζθεί ηνλ απαξαίηεην έιεγρν.  

 

Άξζξν 23  

Τπεξεζία Ίζεο Μεηαρείξηζεο  

1. πληζηάηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο Τπεξεζία Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Ννκνζεηηθνχ πληνληζκνχ θαη Δηδηθψλ Γηεζλψλ Ννκηθψλ ρέζεσλ γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ θαηαγγειηψλ γηα παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηε δηελέξγεηα πξνζπάζεηαο ζπκθηιίσζεο, ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο πνξίζκαηνο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο ζπκθηιησηηθήο 

δξάζεο θαη ηε γξακκαηεηαθή θαη επηζηεκνληθή ππνβνήζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Σεο ππεξεζίαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ.  

2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο ε Τπεξεζία Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηειερψλεηαη κε εηδηθφ επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  

 

Άξζξν 24  

Λνηπέο δηαηάμεηο  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαζνξίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε, 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο.  
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2. Οη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ  

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Άξζξν 25  

Ο παξψλ λφκνο δελ ζίγεη επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνψζεζε θαη ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη δελ απνηειεί ιφγν κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ επηπέδνπ παξερφκελεο πξνζηαζίαο.  

Άξζξν 26  

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη θάζε λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηηθή δηάηαμε θαη θαζίζηαηαη άθπξε 

θάζε δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή ζχκβαζε, γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ, εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, θαηαζηαηηθά θεξδνζθνπηθψλ ή κε νξγαλψζεσλ, αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, ε νπνία είλαη αληίζεηε πξνο ηελ, θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν, αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

Άξζξν 27  

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνπ 

Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, κπνξεί λα επεθηαζεί ε πξνζηαζία 

πνπ παξέρεηαη θαηά ηνλ παξφληα λφκν γηα δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πέξαλ ησλ ηνκέσλ εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο.  

Άξζξν 28  

Έλαξμε ηζρχνο  

Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ 

Κξάηνπο.  

 

Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2005  

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο 

 

Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2005  
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Πίλαθεο ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ & ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ (eu-osha) 
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EL Διιάδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


