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Εισαγωγή. Τo φαινόμενο mobbing αποτελεί μορφή ψυχολογικής παρενόχλησης στους 
εργασιακούς χώρους, η οποία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες ενέργειες ψυχολογικής 
βίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και αρνητικών 
βιωματικών ψυχοσυναισθηματικών καταστάσεων με στόχο την περιθωριοποίηση του 
ατόμου. 
Σκοπός. Στην παρούσα επιστημονική εργασία κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση του όρου 
της ηθικής παρενόχλησης – Σύνδρομο Mobbing στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, 
η διερεύνηση της σχέσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ηθική παρενόχληση στην 
επαγγελματική ζωή. 
Αποτελέσματα. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός 
έχει ως αποτέλεσμα μία κατάσταση μόνιμης αβεβαιότητας και φόβου στο θύμα, 
επιφέροντας σοβαρές ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες  οι οποίες εμφανίζουν διάρκεια. 
Σε περίπτωση εργασιακής παρενόχλησης το κλίμα γίνεται ομιχλώδες, η επικοινωνία 
διφορούμενη και η αλληλεπίδραση εχθρική. Το άτομο που δέχεται την επίθεση 
αποδυναμώνεται σταδιακά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην έχει πλέον τη δύναμη να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του ή τη διάθεση να αναζητήσει κάποια λύση που θα τον 
απομακρύνει από την δυσάρεστη θέση και για τον λόγο αυτό καθηλώνεται σε θέση 
αδυναμίας. 
Συμπεριφορές που βλάπτουν την υπόληψη του εργαζομένου επηρεάζοντας την εργασιακή 
του απόδοση και τη δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με την έγκαιρη ενημέρωση μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Συμπεράσματα. Για την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης απαιτούνται μέτρα 
πρόληψης τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στο κοινωνικό και ατομικό επίπεδο τα 
οποία ξεκινούν από τα χρόνια εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Μέτρα προληπτικής δράσης αποτελούν η κατάρτιση, η εκστρατεία πληροφόρησης των 
εργαζομένων, η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπροσθέτως 
απαραίτητη κρίνεται η κατοχύρωση νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε το σύνδρομο της 
παρενόχλησης σε εργασιακό χώρο να εμπίπτει και στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας. 
Εν κατακλείδι, το σημαντικό αυτό εργασιακό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν 
προαχθεί ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια. Κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της κουλτούρας 
στο χώρο εργασίας και η θέσπιση νόμων για την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι καλές πρακτικές και η κατάρτιση για τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων. 
 
 


