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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ  
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Μιχάλης Γεωργίου 

 (Υπό την επίβλεψη της Επιβλέπων Καθηγήτριας 

Dr. Cathrin Lazarou Kitteni) 

 

Εισαγωγή: Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης σε διάφορες ομάδες 

επαγγελματιών έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Υπάρχει, όμως, η ανάγκη μελέτης της έννοιας 

αυτής και ανάμεσα στους Αστυνομικούς της Γειτονιάς που υπηρετούν στην Αστυνομική 

Δύναμη Κύπρου, αφού η ύπαρξη αντίστοιχης ερευνητικής βιβλιογραφίας δεν έχει 

εντοπιστεί. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των επιπέδων επαγγελματικής 

εξουθένωσης που βιώνουν οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς στην Κύπρο. Επί μέρους στόχοι 

για το θέμα αυτό ήταν η διερεύνηση (α) των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης που 

βιώνουν οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς, (β) των υπό-κλιμάκων αυτής, και (γ) η διερεύνηση 

της συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση των 

συμπτωμάτων αυτών.  

Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2020 σε 

ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. Το δείγμα αποτέλεσαν 53 αστυνομικοί που εργάζονται 

στον τομέα της κοινοτικής αστυνόμευσης, ως Αστυνομικοί της Γειτονιάς. Η συλλογή των 

πληροφοριών έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ενώ η συμμετοχή στην έρευνα 

ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Για την καταμέτρηση των επιπέδων επαγγελματικής 

εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του εργαλείου Maslach Burnout 

Inventory, η οποία έχει σταθμιστεί και προσαρμοστεί για τον ελληνικό πληθυσμό. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε τις 22 ερωτήσεις της έγκυρης και 

αξιόπιστης κλίμακας ΜΒΙ, όπου 9 αφορούσαν την αξιολόγηση του επιπέδου 

συναισθηματικής εξάντλησης, 5 αφορούσαν την αποπροσωποποίηση και 8 την 

αξιολόγηση του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία 

τους οι αστυνομικοί της γειτονιάς. Επιπλέον στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν ερωτήσεις 

που είχαν ως στόχο τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων, όπως η οικογενειακή 

κατάσταση, το φύλο, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας. Τέλος, το τρίτο μέρος του 
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ερωτηματολογίου επιχείρησε να συλλέξει χρήσιμες εισηγήσεις και προβληματισμούς των 

συμμετεχόντων σχετικά με το θεσμό της κοινοτικής αστυνόμευσης. 

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες φαίνεται να βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης, ενώ η ηλικία, η προϋπηρεσία και η οικογενειακή κατάσταση των 

συμμετεχόντων φαίνεται να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον παράγοντα αυτό. Το φύλο και 

η επαρχία στην οποία υπηρετούν δε φαίνεται να σχετίζονται με τα ποσοστά αυτά, ενώ 

ψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης κατέγραψαν οι συμμετέχοντες που 

ανήκουν στις μικρότερες/μεσαίες ηλικιακές ομάδες.  

Συμπεράσματα: Η διοίκηση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης θα πρέπει να αξιολογήσει τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας και να εισαγάγει σεμινάρια επιμόρφωσης του 

προσωπικού σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα αυξημένα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα στους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας παράλληλα 

τεχνικές αναγνώρισης των αρχικών συμπτωμάτων και αντιμετώπισης τους. Επιπλέον, η 

έρευνα αυτή καλό θα είναι να επαναληφθεί όταν η διοίκηση προβεί στις κατάλληλες 

ρυθμίσεις που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων επαγγελματικής 

εξουθένωσης ανάμεσα στους εργαζομένους τους, για να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις 

αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, συναισθηματική εξάντληση, επαγγελματική 

ικανοποίηση, αποπροσωποποίηση, αστυνομικός της γειτονιάς, κοινοτική αστυνόμευση, ΜΒΙ, 

ΜΒΙ-ΕΕ, ΜΒΙ-D, ΜΒΙ-PA. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Burnout is one of the most popular problems investigated throughout the 

different professional disciplines. Despite this, no studies were conducted which 

investigate burnout levels among Cypriot police officers in the community policing sector. 

Aim: The aim of this study was to investigate burnout levels among Cypriot police officers 

who work in the community policing sector of the Cyprus Police Force. More specific, this 

study identified (a) the burnout levels, (b) the related subscales levels, and (c) the factors 

that contribute to increased burnout levels. 

Method: The study was conducted between December 2018 and December 2020 in 

Cyprus. 53 police officers of the specific sector voluntarily attended to the study. A self-

reporting questionnaire was used for the data collection. The questionnaire was using the 

Greek version of the Maslach Burnout Inventory (MBI), which consists of 22 questions; 9 

for evaluating emotional exhaustion, 5 for evaluating depersonalisation and 8 for 

evaluating professional achievement of the participants. Additionally, some demographic 

questions were also included in the questionnaire so as to investigate the relation between 

the burnout and family status, sex, age and working experience. Finally, the last part of the 

questionnaire attempted to collect experiences, personal views and suggestions of the 

participants so as to identify ways to decrease burnout levels among police officers in 

Cyprus.  

Results: According to the findings of this study, participants seem to experience high 

levels of burnout, while age, work experience and family status seem to be related with the 

burnout levels of the participants. On the other hand, sex and province do not seem to be 

related with the burnout levels experiences by the participants, whereas younger 

participants seem to suffer from increased burnout levels. 

Conclusion: Police management should evaluate the results of this study in order to 

introduce the appropriate educational programs regarding the side effects of burnout. 

Furthermore, police officers should be educated for these problems so as they seek help 

once they first identify the early symptoms of burnout, enabling them to address these 

problem when they first appear. This will result in increasing the effectiveness of their 

treatment, and in healthiest staff, something that will result in better quality of life and 

increased productivity. Finally, once the appropriate suggestions have been adopted, this 

study should be repeated so as to evaluate the effectiveness of these amendments and 

whether the burnout levels experienced by this group of police officers have been reduced. 



11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση επηρεάζουν το 19-30% του 

εργασιακού πληθυσμού (Cooper & Marshall, 1976; Dewa, McDald & Ettner, 2007). 

Σύμφωνα με τους Finney και συν. (2013), το εργασιακό άγχος είναι άμεσα συνυφασμένο 

με διάφορους στρεσσογόνους παράγοντες που οι επαγγελματίες καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι είτε 

ατομικοί, είτε συλλογικοί (Cooper & Marshall, 1976), ενώ η μακροχρόνια έκθεση του 

ατόμου σε αυτούς οδηγεί στο φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να αναγνωριστεί από τα 

αισθήματα εξάντλησης, κυνισμού, αποσύνδεσης και απουσίας προσωπικών φιλοδοξιών 

του επαγγελματία (Maslach, Schaufeil & Leiter, 2001). Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, 

η παρατεταμένη επαγγελματική εξουθένωση σε συνδυασμό με το αυξημένο εργασιακό 

άγχος που βιώνουν οι επαγγελματίες οδηγούν στην μειωμένη απόδοση του προσωπικού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που 

επιφέρει το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση σε προσωπικό επίπεδο στο 

άτομο και στην επιχείρηση γενικότερα σε συλλογικό επίπεδο, εκτεταμένες έρευνες έχουν 

λάβει χώρο κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρόλη όμως την εκτεταμένη έρευνα, η 

ανάγκη για κριτική εξέταση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τέτοιων 

καταστάσεων αυξάνεται, αποσκοπώντας στη δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών εργασίας 

για τους επαγγελματίες (Cooper & Marshall, 1976; Cooper & Cartwright, 1994). 

1.1. Σκοπός και Στόχος Εργασίας  

 Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση των επιπέδων 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι αστυνομικοί που απασχολούνται κάτω από 

το πρόγραμμα του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» που προσφέρει η Αστυνομική Δύναμη 

Κύπρου. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν τα επίπεδα αυτά, θα συγκριθούν με αυτά 

άλλων μελετών και θα εξαχθούν συμπεράσματα και εισηγήσεις, σχετικές με το υπό 

διερεύνηση ερευνητικό ερώτημα.  

1.2. Οριοθέτηση Πεδίου Εφαρμογής και Βασικές Υποθέσεις 

Tο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των απαραίτητων 

στοιχείων για διεξαγωγή της παρούσας έρευνας κατατέθηκε για έγκριση στον Αρχηγό 

Αστυνομίας Κύπρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΕΛ.53), προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετική 



12 

 

έγκριση για διανομή του ερωτηματολογίου στους χώρους της Αστυνομικής Δύναμης 

Κύπρου.  Η διανομή του εν λόγω ερωτηματολογίου κρίνεται ως καίριας σημασίας, καθώς 

η συμπλήρωση αυτού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας.  

Η χρήση ενός έγκυρου και αξιόπιστου σταθμισμένου ερωτηματολογίου που έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε άλλες μελέτες βοήθησε το συγγραφέα να συγκρίνει τα αποτελέσματα 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας με αποτελέσματα άλλων μελετών που 

χρησιμοποίησαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Ακολούθως, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε αστυνομικούς λειτουργούς που 

εργάζονται ως αστυνομικοί της γειτονιάς σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Να 

σημειωθεί ότι η συμμετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυμη και εθελοντική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Εισαγωγή 

Στην Ευρώπη οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υποχρεώνονται νομικά 

να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία των υπαλλήλων τους από 

διάφορους κινδύνους που ίσως να περιλαμβάνει η εργασία τους. Επιπλέον, οι εργοδότες 

θα πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας για προαγωγή της ψυχικής 

υγείας του προσωπικού τους. Τα πιο πάνω διέπονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό-

πλαίσιο 89/391/EEC-OSH που εκδόθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και από μια σειρά από 

συμπληρωματικούς κανονισμούς που ακολούθησαν (CED, 1989). Οι κανονισμοί αυτοί 

δεσμεύουν τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

παροχή εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίζουν τη σωματική αλλά και τη ψυχική υγεία 

των εργαζομένων τους.  

Κατά το 2004, οι κύριοι κοινωνικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν 

μία συμφωνία-πλαίσιο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και των 

εργοδοτών σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος 

(ESP, 2004). Η συμφωνία περιλάμβανε την περιγραφή του άγχους και του εργασιακού 

άγχους, την αναγνώριση των προβλημάτων που αυτά επιφέρουν και τις ευθύνες των 

εργοδοτών και των εργοδοτουμένων για την αποφυγή ή τον περιορισμό των προβλημάτων 

που προκαλούνται από αυτά (ESP, 2004). Για το λόγο αυτό, διάφοροι οργανισμοί 

ευρωπαϊκών χωρών ανέπτυξαν μεθόδους για την αξιολόγηση του εργασιακού άγχους και 

τους παράγοντες που πιθανόν να το προκαλούν, αφού η παρατεταμένη έκθεση των 

εργαζομένων σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να επιφέρει επαγγελματική εξουθένωση μεταξύ 

του εργατικού δυναμικού. 

2.2. Ορισμοί 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύονται και επεξηγούνται οι κύριοι ορισμοί 

που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. 

2.2.1. Κοινοτική Αστυνόμευση 

Ο θεσμός της κοινοτικής αστυνόμευσης ξεκίνησε αρχικά στις ΗΠΑ και στην 

Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1980 ως ένα μέσο διατήρησης συστηματικής επαφής 

ανάμεσα στους πολίτες και στους φορείς της κοινότητας (Παπαθεοδώρου, 2002: 307-312). 

Ο θεσμός αυτός βοηθούσε στον κοινό σχεδιασμό των ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες 

να υιοθετηθούν από την κοινότητα και να καθοριστούν σχετικά σχέδια δράσης που να 
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ανταποκρίνονται στην κουλτούρα και τις συνήθειες της κάθε περιοχής. Κύριοι στόχοι του 

προγράμματος της κοινοτικής αστυνόμευσης είναι η πρόληψη μικρό-εγκλημάτων, 

συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η 

αποτελεσματικότητα της κοινοτικής αστυνόμευσης, που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρτάται άμεσα από το βαθμό οργάνωσης της Αστυνομικής 

Δύναμης, αλλά κυρίως από την προθυμία των πολιτών για συμμετοχή στο πρόγραμμα.  

2.2.2.  Αστυνομικός της Γειτονιάς 

Ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς είναι άμεσα συνδεδεμένος με το 

πρόγραμμα της κοινοτικής αστυνόμευσης. Ο αστυνομικός της γειτονιάς έχει σα στόχο τη 

συχνή επαφή με τους κατοίκους της συνοικίας που επιτηρεί, ενώ οι υπηρεσίες που 

παρέχονται από αυτόν είναι ουσιαστικά πιο επικεντρωμένες σε συγκεκριμένη περιοχή-

τομέα, σε αντίθεση με την κοινοτική αστυνόμευση που επικεντρώνεται σε ολόκληρους 

δήμους και κοινότητες, και συνεπώς σε μεγαλύτερες περιοχές. Σύμφωνα με την 

Αστυνομία Κύπρου, ο αστυνομικός της γειτονιάς έχει σα στόχο να ασκεί ορατό έλεγχο και 

μέσα από κριτική σκέψη να είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τις 

πληροφορίες που συλλέγει, βοηθώντας έτσι στην επίλυση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται (Αστυνομία Κύπρου, 2018). 

2.2.3. Άγχος και Εργασιακό Άγχος 

Σύμφωνα με τους Finney και συν. (2013), το άγχος αποτελεί την ψυχολογική 

αποστράγγιση του ατόμου, που είναι αποτέλεσμα της έκθεσης του σε μη συνηθισμένες ή 

υψηλών απαιτήσεων καταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται ως στρεσογόνοι παράγοντες. 

Επιπλέον, το εργασιακό άγχος περιγράφεται ως το αποτέλεσμα της έκθεσης του ατόμου σε 

στρεσογόνους παράγοντες στο εργασιακό του περιβάλλον, παράγοντες που ίσως να 

απειλούν την ευημερία και την ασφάλεια του εργαζόμενου  (Cooper & Marshall, 1976).  

2.2.4. Επαγγελματική Εξουθένωση 

Ο όρος της επαγγελματικής εξουθένωσης άρχισε να χρησιμοποιείται κατά τα μέσα 

της δεκαετίας του 1970 για αναφορά στη διαδικασία επιδείνωσης της ποιότητας των 

επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονταν από οργανισμούς και σώματα κοινής 

ωφέλειας, όπως ο δημόσιος τομέας, ο εθελοντισμός, η ιατροφαρμακευτική φροντίδα και 

άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (Freudenberger, 1974). Για το λόγο αυτό, διάφορα όργανα 
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μέτρησης αναπτύχθηκαν από τους ερευνητές, με το πιο διαδεδομένο να είναι μέχρι και 

σήμερα το Maslach Burnout Inventory (MBI) (Gil-Monte, Peiro & Valcarcel, 1998). 

Ένας από τους πλέον αποδεκτούς ορισμούς για την περιγραφή της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι αυτός που διατυπώθηκε από τους Maslach και Jackson (1986), 

σύμφωνα με τον οποίο «η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο συναισθηματικής 

εξάντλησης, απρόσωπης παροχής υπηρεσιών και μειωμένων προσωπικών επιδόσεων και 

επιτευγμάτων που παρατηρείται σε ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα». Οι Maslach, Schaufeil 

και Leiter (2001) ενισχύουν τον πιο πάνω ορισμό, συμπληρώνοντας ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση στους εργαζομένους είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας και εκτεταμένης 

έκθεσης τους σε στρεσογόνους παράγοντες στο εργασιακό τους περιβάλλον.  

Σύμφωνα λοιπόν με τον πιο πάνω ορισμό, η επαγγελματική εξουθένωση 

χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους, με πρώτη αυτή της συναισθηματικής εξάντλησης 

που αναφέρεται στη μη έκφραση των συναισθημάτων, αφού ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται 

ως αντικείμενο (Maslach, 1993). Η δεύτερη παράμετρος αναφέρεται στην ανάπτυξη 

αρνητικών και κυνικών συμπεριφορών προς τον αποδέκτη των υπηρεσιών και η τρίτη 

αφορά στην τάση του ατόμου να αξιολογεί αρνητικά τα επιτεύγματα του στην εργασία 

(Maslach, 1993). 

Η Μισουρίδου (2009: σ.259), ενισχύει την πιο πάνω άποψη προσθέτοντας ότι η 

διέλευση του ατόμου στην επαγγελματική εξουθένωση είναι μια προοδευτική διεργασία 

απομυθοποίησης της πραγματικότητας, η οποία διακρίνεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια 

που παρουσιάζονται πιο κάτω. 

• Στάδιο ενθουσιασμού: Το άτομο θέτει υπερβολικά υψηλούς στόχους, μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες και υπέρ-επένδυση στις σχέσεις που αναπτύσσει στο 

εργασιακό του περιβάλλον. 

• Στάδιο αμφιβολίας και αδράνειας: Ο επαγγελματίας αρχίζει να αντιλαμβάνεται 

ότι ενώ προσφέρει πολλά, η εργασία δεν καλύπτει τις βαθύτερες ανάγκες και 

προσδοκίες του. 

• Στάδιο απογοήτευσης και ματαίωσης: Ο επαγγελματίας αποθαρρύνεται και 

συχνά αισθάνεται απογοήτευση και θλίψη. 

• Στάδιο απάθειας: Ο επαγγελματίας αισθάνεται κενός στο τέλος της ημέρας, 

απαθής, αποθαρρημένος, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθει ενοχές, δέχεται 

επικρίσεις, καταφεύγει σε συγκρούσεις ή στην απομόνωση. 
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Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, ανάπτυξη απρόσωπων σχέσεων και από 

αίσθημα έλλειψης προσωπικών προσδοκιών και επιτευγμάτων. Η εργασία μετατρέπεται σε 

απλή διεκπεραιωτική μονοτονία και αντιμετωπίζεται από τον επαγγελματία ως μία 

διαδικαστική, τυπική και μηχανική διαδικασία. Τα πιο πάνω αποτελούν αποτέλεσμα της 

ψυχικής και πνευματικής διάβρωσης του ατόμου, το οποίο σε σοβαρότερο βαθμό προκαλεί 

και την αδιαφορία του ατόμου για τους άλλους, που πολλές φορές μπορεί να φτάνει σε 

σημείο απάθειας (Μισουρίδου, 2009). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

βασίζεται στην ατομική ερμηνεία του κάθε επαγγελματία που αξιολογείται, μέσα από τις 

εσωτερικές διαδικασίες που βιώνει όταν εκδηλωθεί το σύνδρομο αυτό και πως αυτές 

αντιλαμβάνονται και μεταφράζονται από τον ίδιο. Σύμφωνα με τους Pines και Aronson 

(1988), η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως η χωρίς αποτέλεσμα αναζήτηση 

υπαρξιακού νοήματος στην εργασία. Παράλληλα, ο Freudenberger (1983), ερμηνεύει την 

επαγγελματική εξουθένωση ως την αποτυχία του επαγγελματία να κτίσει και να 

διατηρήσει ιδεαλιστική εικόνα στην εργασία του.  

Οι Schaufeli και Bunk (2003) ενισχύουν την πιο πάνω άποψη συμπληρώνοντας ότι 

χαρακτηριστικό του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί η απρόσωπη 

παροχή υπηρεσιών, η τυπική και μόνο δηλαδή διαπροσωπική σχέση μεταξύ του 

επαγγελματία που παρέχει τις υπηρεσίες και του λήπτη αυτών. Επιπλέον, οι κοινωνικές 

ερμηνείες του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης ερευνούν το ρόλο που 

κατέχουν οι δομικοί και κοινωνικοί παράγοντες της κάθε κουλτούρας στην εκδήλωση του 

συνδρόμου αυτού. Από αυτή τη σκοπιά, ο Karger (1981), ορίζει την επαγγελματική 

εξουθένωση ως την ασυμφωνία ανάμεσα σε φανερές και αφανείς λειτουργίες των 

οργανισμών. 

2.3. Μοντέλο Maslach και Jackson 

Οι Maslach και Jackson (1982), ανέπτυξαν ένα από τα τέσσερα βασικά μοντέλα για 

την ερμηνεία και μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Άλλα μοντέλα είναι το 

διαδραστικό μοντέλο Cherniss (1980), το μοντέλο των Edelwich και Brosdsky (1980) και, 

τέλος, το μοντέλο των Pines και Aronson (1988). Λόγω του ότι η παρούσα ερευνητική 

εργασία χρησιμοποίησε το μοντέλο των Maslach και Jackson (1982), ο ερευνητής θα 

παρουσιάσει μόνο το συγκεκριμένο μοντέλο. 
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Σύμφωνα με τους Maslach και Jackson (1982), το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης δεν παρουσιάζεται ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη. Αντίθετα, η 

επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί αποτέλεσμα συσσωρευμένου και παρατεταμένου 

φόρτου εργασίας, ο οποίος διεκπεραιώνεται υπό συνεχή πίεση. Η παρατεταμένη αυτή 

πίεση που δύναται να βιώνει ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

αυξάνει την πιθανότητα λαθών και, συνεπώς, του επαγγελματικού άγχους. Αυτό λοιπόν το 

επαγγελματικό άγχος συμβάλλει στην εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, το μοντέλο Maslach και Jackson (1982) ορίζεται από τρεις 

διαστάσεις, τη συναισθηματική εξάντληση, την απρόσωπη διεκπεραίωση των καθηκόντων 

του εργαζόμενου, γνωστή και ως «απροσωποποίηση» και, τέλος, την έλλειψη του 

αισθήματος της προσωπικής ικανοποίησης που πρέπει να λαμβάνει ο επαγγελματίας από 

την εργασία του. Οι τρεις αυτές διαστάσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στις παραγράφους 

που ακολουθούν: 

Α. Συναισθηματική Εξάντληση 

Το κύριο χαρακτηριστικό της συναισθηματικής εξάντλησης είναι η συνεχόμενη 

έλλειψη ενέργειας και το αίσθημα ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα συναισθηματικά 

αποθέματα του ατόμου. Όσο αυξάνεται η συναισθηματική εξάντληση, τόσο περισσότερο 

το άτομο βιώνει την εξάντληση των συναισθηματικών του αποθεμάτων, χωρίς επιπλέον να 

υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και ενίσχυσης αυτών. Επιπλέον, άτομα που βιώνουν ψηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης νιώθουν ανίκανα να ανταποκριθούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτήσεις στο χώρο εργασίας τους, τόσο στη διεκπεραίωση 

των καθηκόντων τους, όσο και απέναντι στους συναδέλφους τους. Οι Cordes και 

Dougherty (1993) ενισχύουν την πιο πάνω άποψη, συμπληρώνοντας ότι η συναισθηματική 

εξάντληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα υψηλά επίπεδα απαιτήσεων που αναμένονται 

από το άτομο στον χώρο εργασίας του. Ειδικά για επαγγέλματα που είναι άμεσα 

συνυφασμένα με την αλληλεπίδραση με το κοινό, και ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιόδους της 

ζωής του, όπως είναι οι αστυνομικοί και οι νοσηλευτές, οι επαγγελματίες εκφράζουν την 

άποψη ότι αυτές οι ομάδες επαγγελματιών αγγίζουν τα όρια τους και δυσκολεύονται να 

προσφέρουν όσα θα έπρεπε. 

Β. Αποπροσωποποίηση 

Η αποπροσωποποίηση αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο ακολουθεί τη συναισθηματική εξάντληση. 
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Αποτελεί μία διαδικασία απεμπλοκής του εργαζόμενου από το παρατεταμένο στρες και τη 

συνεχόμενη πίεση που βιώνει. Είναι συνεπώς ένας αμυντικός μηχανισμός του ανθρώπου 

για να αποφορτιστεί ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

καθημερινότητας του (Cherniss, 1980). Η αποπροσωποποίηση είναι συνήθως απόρροια 

της ανάπτυξης ουδέτερων, αρχικά, και στη συνέχεια αρνητικών συναισθημάτων που 

καταλήγουν τελικά στην απομάκρυνση του επαγγελματία από τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών του (Maslach & Jackson, 1986). Πολλές φορές αυτή η αποστασιοποίηση του 

εργαζόμενου μεταφράζεται από το περιβάλλον του ως αγένεια και υποτιμητική 

συμπεριφορά, ή ακόμη χειρότερα, ως ανάρμοστη συμπεριφορά (Maslach & Jackson, 

1986). Ειδικά για τους αστυνομικούς, η αποπροσωποποίηση εκφράζεται ως αδυναμία του 

επαγγελματία να «συμπάσχει» με την ευάλωτη κατάσταση στην οποία ίσως να βρίσκεται 

το άτομο που απευθύνεται σε αυτούς για βοήθεια. 

Γ. Προσωπική Επίτευξη 

Σύμφωνα με τον Jimmieson (2000), η μειωμένη προσωπική επίτευξη του ατόμου 

είναι αποτέλεσμα του συνεχούς αισθήματος μειωμένης απόδοσης που μπορεί να βιώνει ο 

επαγγελματίας. Η έλλειψη προσωπικής επίτευξης και επαγγελματικής ικανοποίησης είναι 

αποτέλεσμα της σταδιακής μείωσης της ικανότητας του επαγγελματία να προσαρμόζεται 

σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον με συνεχώς αυξανόμενο στρες που οδηγεί στην 

επαγγελματική εξουθένωση (Maslach & Schaufeli, 1993). Το μειωμένο αίσθημα της 

προσωπικής επίτευξης και επαγγελματικής ικανοποίησης οδηγεί το άτομο στο να πιστεύει 

ότι δεν είναι αρκετά ικανό, ή ακόμη χειρότερα, να πιστεύει ότι είναι αποτυχημένο. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι Maslach και Jackson (1986) υποστηρίζουν ότι τα τρία 

αυτά στάδια αποτελούν εξέλιξη της ψυχοσύνθεσης του εργαζομένου. Την άποψη αυτή 

έρχεται να αντικρούσει ο Burke (1993), ο οποίος υποστηρίζει ότι το στάδιο της 

αποπροσωποποίησης προηγείται των άλλων δύο σταδίων. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο 

μοντέλο είναι το πλέον διαδεδομένο για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

που δύναται να βιώνουν οι διάφορες ομάδες επαγγελματιών (Glass & McKnight, 1996). 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με του Glass και McKnight (1996), σε έρευνα που έκαναν 

για μελέτες σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση διαφάνηκε ότι από τις 18 μελέτες 

που εντόπισαν, μόνο μία δε χρησιμοποίησε το ερωτηματολόγιο ΜΒΙ. Αυτός λοιπόν ήταν 

και ο λόγος που η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο 

εργαλείο για να μετρήσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα στους 

λειτουργούς της κοινοτικής αστυνόμευσης.  
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2.4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση του Συνδρόμου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Εκτεταμένη έρευνα στη βιβλιογραφία έχει γίνει για την αναγνώριση εκείνων των 

παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και για το ποιες ομάδες εργαζομένων έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το 

σύνδρομο αυτό. Σύμφωνα με τον Maslach (1993), το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης δεν εκδηλώνεται ξαφνικά, από τη μία μέρα στην άλλη. Αντίθετα, η 

εκδήλωση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αποτέλεσμα συνεχούς και 

συσσωρευμένου ψυχικού και σωματικού άγχους από το άτομο. Οι Aydin και Tekiner 

(2016) ενισχύουν την πιο πάνω άποψη συμπληρώνοντας παράλληλα ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση εμφανίζεται συχνότερα σε επαγγελματίες που εργάζονται κάτω από δύσκολες 

και περίπλοκες συνθήκες εργασίας, καθώς επίσης και σε επαγγέλματα στα οποία 

απαιτείται ψηλός βαθμός ανθρώπινης διαδραστικότητας.  

Μεγάλο μέρος της σχετικής με το υπό διερεύνηση θέμα βιβλιογραφίας ασχολείται με 

τη διερεύνηση και την αναγνώριση εκείνων των παραγόντων που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σε διάφορες 

ομάδες επαγγελματιών υγείας (Finney et al. 2013). Σύμφωνα λοιπόν με τη βιβλιογραφία, 

το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων απορρέουν από 

διάφορους παράγοντες, τόσο ατομικούς όσο και οργανωτικούς (Finney et al. 2013).  

Οργανωτικοί παράγοντες, όπως ο αυξημένος φόρτος εργασίας, η ανάληψη 

εργασιακών ρόλων που είναι μεταξύ τους αντιφατικοί, η μειωμένη συμμετοχή του ατόμου 

σε σημαντικές για την εργασία του δραστηριότητες, καθώς επίσης και ατομικοί 

παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του κάθε επαγγελματία και διάφορα οικογενειακά 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει στην προσωπική του ζωή, αυξάνουν τον 

κίνδυνο εκδήλωσης φαινομένων εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Cooper & Marshall, 1976). Ο Serigist (1996) ενισχύει την πιο πάνω άποψη 

συμπληρώνοντας επίσης ότι το εργασιακό άγχος πολλές φορές είναι αποτέλεσμα της 

υπερβολικής ανάθεσης καθηκόντων σε επαγγελματίες που οδηγεί σε αδυναμία τους να 

ανταπεξέλθουν και να τα διεκπεραιώσουν.  

Σύμφωνα με τους Leiter και Maslach (2004), έξι παράγοντες είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι με την εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ 

δυνατή συσχέτιση φαίνεται να παρουσιάζεται μεταξύ των παραγόντων αυτών. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι ο φόρτος εργασίας του ατόμου, οι μηχανισμοί ελέγχου της 

εργασίας, η εμπλοκή της κοινότητας στην εργασία, οι αξίες της ίδιας της 
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εταιρείας/οργανισμού που υπηρετεί, τα πακέτα ανταμοιβής των υπαλλήλων και τέλος, η 

στάση που έχουν οι προϊστάμενοι απέναντι στην ομάδα τους (Leiter & Maslach, 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και αφού οι παράγοντες αυτοί είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους, η προσεκτική και μεθοδική ανάλυση τους μπορεί να 

αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς τον κίνδυνο που διατρέχει ο εργαζόμενος να 

εκδηλώσει επαγγελματική εξουθένωση. 

Άλλες έρευνες στο ίδιο πεδίο επικεντρώθηκαν στη σχέση του βαθμού της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνει ο εργαζόμενος και πως αυτός επηρεάζει την 

εργασία του. Οι έρευνες αυτές, ειδικά για το επάγγελμα των νοσηλευτών, επιβεβαίωσαν 

την αρνητική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνει 

ο εργαζόμενος και της αποδοτικότητας του στην εργασία (Leiter et al. 1998; Laschinger & 

Leiter, 2006). Οι Schaufeli και Enzmann (1998) ενισχύουν την πιο πάνω άποψη, 

συμπληρώνοντας παράλληλα ότι οι επαγγελματίες που εκδηλώνουν επαγγελματική 

εξουθένωση έχουν αρνητική στάση απέναντι στην εργασία τους, χαμηλά επίπεδα 

αφοσίωσης, ενώ παράλληλα καταγράφουν μεγάλα διαστήματα απουσίας από την εργασία 

τους. 

Η έρευνα σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση σε διάφορους τομείς 

ξεκίνησε πολύ πριν από τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Aydin & 

Tekiner, 2016). Αρχικά, οι έρευνες αυτές επικεντρώνονταν στην κατανόηση των 

παραγόντων που βοηθούσαν τους εργαζόμενους να είναι πιο χαρούμενοι και πιο 

παραγωγικοί, διερευνώντας παράλληλα τρόπους ενίσχυσης των χαρακτηριστικών αυτών. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των μελετών οι ερευνητές διαπίστωσαν μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων να βιώνουν αισθήματα εξάντλησης στην εργασία τους, καταγράφοντας 

παράλληλα μειωμένη παραγωγικότητα και αφοσίωση στην εργασία τους. Το φαινόμενο 

αυτό παρατηρήθηκε αρχικά στο νοσηλευτικό εκπαιδευτικό προσωπικό (Aydin & Tekiner, 

2016), ενώ αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτό εκδηλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα 

επαγγελματικών ειδικοτήτων. 

Κάποιες από τις σχετικές με το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

έρευνες που διεξάχθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν ασχολήθηκαν και με το 

αστυνομικό σώμα, αφού οι αστυνομικοί φαίνεται επίσης να διακατέχονται από αυξημένα 

επίπεδα άγχους (Aydin & Tekiner, 2016). Στην έρευνα του ο Burke (1993), 

παρακολούθησε 828 αστυνομικούς λειτουργούς με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση 

που έχει η εργασιακή τους ικανοποίηση στη ψυχική και σωματική τους υγεία.  Μέσα από 
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τη συγκεκριμένη μελέτη διαφάνηκε ότι οι αστυνομικοί λειτουργοί που συμμετείχαν 

χαρακτηρίζονταν από ψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, γεγονός που επηρέαζε 

αρνητικά τη ψυχική και σωματική τους υγεία. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται και από τη 

μελέτη των Golembiewski και συν. (1992), σύμφωνα με την οποία οι αστυνομικοί που 

κατέγραψαν ψηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης κατέγραψαν και συχνότερη 

εκδήλωση ψυχικών προβλημάτων. 

Σε μία άλλη μελέτη που διεξάχθηκε στη Νορβηγία ανάμεσα σε 223 αστυνομικούς 

λειτουργούς της Εθνικής Αστυνομικής Δύναμης της χώρας από τους Martinussen και συν. 

(2007) διαφάνηκε ότι οι αυξημένες απαιτήσεις και αρμοδιότητες στο χώρο εργασίας σε 

συνδυασμό με το μειωμένο προσωπικό επιδείνωνε την επαγγελματική εξουθένωση που 

βίωναν οι συμμετέχοντες. Επιπλέον, στην ίδια μελέτη συμπληρώνεται ότι η συνεχής 

σύγκρουση μεταξύ οικογένειας και εργασίας ενισχύει και αυξάνει τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Στη συνέχεια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για τους συμμετέχοντες που 

εκδήλωσαν αυξημένα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ήταν εύκολο να προβλεφθούν 

προσωπικά χαρακτηριστικά όπως ικανοποίηση από τη ζωή τους, καθώς και κατά πόσο η 

εργασία τους ήταν σε θέση να τους προσφέρει τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

που ανέμεναν (Martinussen et al. 2007). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τη μελέτη 

των Gershon και συν. (2002), στην οποία συμμετείχαν 1106 αστυνομικοί λειτουργοί ενός 

μεγάλου αστικού αστυνομικού σταθμού στις ΗΠΑ. Παράλληλα, συμπληρώνουν ότι η 

μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχοντες στην έρευνα κατέγραφαν ψηλότερα επίπεδα 

εργασιακού άγχους σε σχέση με νεότερους αστυνομικούς, οι οποίοι ίσως δεν ήταν τόσο 

εκτεθειμένοι σε συνθήκες που μπορούσε να επιφέρουν εργασιακό άγχος. 

Σε μια άλλη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ, οι ερευνητές μελέτησαν τη διαφορά που 

μπορεί να έχει το φύλο των αστυνομικών λειτουργών στα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης που βιώνουν (McCarty et al. 2007). Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης κατά 

πόσο οι διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και την 

επαγγελματική εξουθένωση διαφοροποιούνται στα δύο φύλα, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι το φύλο δεν επηρεάζει τα επίπεδα αυτά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

αναμενόμενο, καθώς όλοι οι αστυνομικοί λειτουργοί εκτίθενται στις ίδιες συνθήκες 

εργασίας, και ως εκ τούτου δεν αναμενόταν κάποια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

δύο αυτών ομάδων.  
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Η επικινδυνότητα του επαγγέλματος, η πυκνή τροχαία κίνηση και ο μεγάλος 

φόρτος εργασίας φαίνεται επίσης να επηρεάζουν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

που βιώνουν οι αστυνομικοί λειτουργοί σε μεγάλες πόλεις (Yang & Wang, 2008). Τα 

αποτελέσματα αυτά αποτελούν σημαντικά ευρήματα, καθώς η αναγνώριση των 

παραγόντων που επιδεινώνουν την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι 

αστυνομικοί λειτουργοί βοηθά στη διαφοροποίηση και περιορισμό των συγκεκριμένων 

συνιστωσών, που ίσως οδηγήσει στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης που 

βιώνουν.  

Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική εξουθένωση στο αστυνομικό σώμα μπορεί να 

περιοριστεί μέσα από τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος, της οργανωτικής δομής 

και της διοίκησης των τοπικών αστυνομικών μονάδων (Aydin & Tekiner, 2016). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Yang και Wang (2008), η ενδυνάμωση των νομικών 

δικαιωμάτων του αστυνομικού σώματος και η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

στις αστυνομικές ακαδημίες ίσως συμβάλουν επίσης στη βελτίωση των επιπέδων 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι αστυνομικοί λειτουργοί. 

Η επίδραση των διάφορων παραγόντων που πιστεύεται ότι συνδέονται με το 

εργασιακό άγχος φαίνεται να συνδέονται με τα επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης 

διερευνήθηκαν επίσης από τους Hall και συν. (2010), οι οποίοι στη μελέτη τους σχεδίασαν 

ένα θεωρητικό μοντέλο που διερευνούσε πως οι παράγοντες αυτοί αλληλοεπιδρούσαν 

μεταξύ τους. Στα ευρήματα τους υπογραμμίζεται πως η αποτελεσματικότερη μέθοδος για 

μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι αστυνομικοί λειτουργοί είναι ο 

επανασχεδιασμός των βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται στα αστυνομικά τμήματα 

για διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών, έτσι ώστε αυτές να μειώνουν όσο το 

δυνατόν το φόρτο εργασίας των λειτουργών που εργάζονται εκεί, αυξάνοντας παράλληλα 

την αποδοτικότητα τους.  

Όλες οι πιο πάνω μελέτες αναγνωρίζουν τις αρνητικές επιδράσεις που επιφέρει η 

επαγγελματική εξουθένωση στους εργαζομένους και εισηγούνται παράλληλα τρόπους 

αντιμετώπισης και μείωσης αυτής. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η μελέτη των Euwema 

και συν. (2004) η οποία υποστηρίζει ότι η επαγγελματική εξουθένωση στους αστυνομικούς 

λειτουργούς ίσως επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των υποθέσεων που 

αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, στους αστυνομικούς που παρατηρούνται 

συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης μειώνεται ο αυξημένος ζήλος και το αίσθημα 

ανωτερότητας απέναντι στην άλλη πλευρά, βοηθώντας έτσι στη θετικότερη έκβαση της 
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υπόθεσης. Όπως και στις προηγούμενες μελέτες που εξετάστηκαν, οι ερευνητές κατέληξαν 

ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας που παρατηρείται 

μεταξύ των προσδοκιών και απαιτήσεων που χαρακτηρίζουν την εργασία του αστυνομικού 

λειτουργού και της ικανότητας αυτών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν αυτά.  

Παρόλο που η συγκεκριμένη μελέτη είναι αντιφατική με όλες τις προηγούμενες, η 

άποψη αυτής είναι ενδιαφέρουσα και ίσως να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, δεν 

εντοπίστηκαν άλλες μελέτες που να καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, και ως εκ τούτου 

η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προσπάθεια του συγγραφέα να καλύψει σφαιρικά και 

αμερόληπτα το υπό διερεύνηση ερώτημα, χωρίς ωστόσο να τη συμμερίζεται. 

Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου 

δεν έχει διερευνηθεί και ως εκ τούτου παρουσιάζεται κενό στη βιβλιογραφία. Στα 

κεφάλαια που ακολουθούν ο ερευνητής επιχειρεί να εξετάσει τα φαινόμενα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στους αστυνομικούς λειτουργούς της Κύπρου, και 

ειδικότερα ανάμεσα στους αστυνομικούς της γειτονιάς σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 

Τα ευρήματα από την έρευνα θα συγκριθούν με άλλες μελέτες που ασχολήθηκαν με το 

συγκεκριμένο θέμα, έχοντας ως σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων, 

έχοντας πάντα σαν οδηγό τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης. 

2.5. Επιπτώσεις Άγχους και Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Σύμφωνα με τους Finney και συν. (2013), μεγάλα διαστήματα άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σε επαγγελματίες δύναται να επιφέρουν επιπλοκές 

στη γενική διάθεση του ατόμου, και ειδικότερα στην εκδήλωση γενικής αρνητικής 

διάθεσης, επιπτώσεις στην φυσική κατάσταση του και απουσία επαγγελματικής 

ικανοποίησης (Cooper & Marshall, 1976). Επιπλέον, το εργασιακό άγχος μπορεί πολλές 

φορές να επιφέρει μείωση της αφοσίωσης του επαγγελματία στην ικανοποίηση των 

στόχων που η επαγγελματική του θέση επιβάλλει (Parker & DeCotilis, 1983). Πολλές 

φορές, σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό ίσως να απουσιάζει συχνότερα από την 

εργασία του λόγω ασθενειών, ενώ σε συνδυασμό με την επαγγελματική εξουθένωση 

επιφέρει μειωμένη εργασιακή απόδοση και φαινόμενα μη αποτελεσματικότητας στο 

εργασιακό περιβάλλον (Maslach, Schaufeil & Leiter, 2001). 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που ο επαγγελματίας βιώνει μακροχρόνια επαγγελματική 

εξουθένωση, αυτό οδηγεί σε μείωση της ικανοποίησης του ατόμου από τη ζωή του (WHO, 

2007), εσωτερική απομόνωση, μειωμένη ικανότητα αντιμετώπισης τραυματικών 
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εμπειριών (Lambert, Hogan & Altheimer, 2010) και μείωση της φυσικής υγείας του 

ατόμου (Finn, 1998), ενώ πολλές φορές παρατηρείται και αύξηση λήψης εξαρτησιογόνων 

ουσιών (WHO, 2007). Σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον, η επαγγελματική 

εξουθένωση επιφέρει μειωμένη προθυμία του ατόμου για ανάληψη πρωτοβουλιών, 

μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση (Lambert & Paoline, 2010) και μη ικανοποιητική 

αφοσίωση στην εργασία (Dowden & Tellier, 2004). Τέλος, εκδηλώνονται μεγαλύτερα 

ποσοστά εναλλαξιμότητας του προσωπικού (Lambert, Hogan & Altheimer, 2010), απουσιών 

και χρήση αδειών ασθενείας (Dowden & Tellier, 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαφαίνεται η σημαντικότητα της διερεύνησης 

του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σε αστυνομικούς της 

κοινοτικής αστυνόμευσης στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό τα επόμενα κεφάλαια 

περιγράφουν τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση του συνδρόμου αυτού και 

τα ευρήματα αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση 

δεδομένων, η οποία ευνοεί τη συγκέντρωση των απόψεων μιας μεγάλης ομάδας 

συμμετεχόντων που αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας έρευνας. Η συλλογή των 

στοιχείων αυτών έγινε μέσα από ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν σε 

αστυνομικούς που επανδρώνουν τα τμήματα κοινοτικής αστυνόμευσης σε όλες της 

επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Το ερωτηματολόγιο υιοθέτησε το εργαλείο  

επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory (MBI), εργαλείο ευρέως 

διαδεδομένο για τη διερεύνηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σε 

διάφορες ομάδες επαγγελματιών. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ανώνυμα και 

εθελοντικά, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ειλικρίνεια κατά τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. 

3.1. Ηθικές Εκτιμήσεις 

Τόσο το πρωτόκολλο, όσο και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας κατατέθηκαν στον Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση για εκπόνηση της εργασίας. Η επιστολή 

που κατατέθηκε παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Με την εξασφάλιση της άδειας ο 

ερευνητής διένειμε το ερωτηματολόγιο στις ομάδες που αποτελούσαν το δείγμα της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας.  

Επιπλέον, άδεια χρήσης του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε 

εξασφαλίστηκε από το συγγραφέα του ερωτηματολογίου. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 

η χρήση ενός έγκυρου και αξιόπιστου σταθμισμένου ερωτηματολογίου που έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες με το ίδιο ερευνητικό ερώτημα βοήθησε στη 

συνέχεια τον ερευνητή να συγκρίνει τα αποτελέσματα του με αποτελέσματα άλλων 

μελετών που χρησιμοποίησαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο για την εξαγωγή συγκρίσιμων 

και χρήσιμων συμπερασμάτων.  

3.2. Το Εργαλείο Maslach Burnout Inventory 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα ήταν 

βασισμένο στο εργαλείο Maslach Burnout Inventory. Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί 

το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για την καταμέτρηση των επιπέδων επαγγελματικής 

εξουθένωσης ανάμεσα σε διάφορες ομάδες επαγγελματιών (Maslach & Jackson, 1986; 



26 

 

Perlman & Hartman, 1982). Επιπλέον, σύμφωνα με άλλους ερευνητές (Maslach, Jackson 

& Leiter, 1996; Houdmont & Randall, 2016), το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί το πλέον 

διαδεδομένο εργαλείο καταμέτρησης των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

επαγγελματίες που ασχολούνται με κοινωνικές υπηρεσίες που συχνά καλούνται να έχουν 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα συνεργασία με άλλους ανθρώπους. 

Αποτελείται από 22 ερωτήσεις που διατυπώνονται με θετικό τρόπο και έχουν 

σχέση με τα προσωπικά συναισθήματα των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και με την 

επαγγελματική τους συμπεριφορά (Maslach & Jackson, 1993) και έχει χρησιμοποιηθεί 

εκτεταμένα σε παρόμοιες έρευνες, γεγονός που βοηθά τον ερευνητή να συγκρίνει 

αποτελέσματα με άλλες ομάδες επαγγελματιών στις οποίες διεξήχθη έρευνα με παρόμοιο 

ερευνητικό ερώτημα. 

Το εργαλείο, χρησιμοποιώντας κλίμακα συχνότητας καταμετρά τις τρεις (3) 

διαφορετικές πτυχές/εκφάνσεις του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (Briones-

Mella & Kinkead-Boutin, 2013). Οι εκφάνσεις αυτές είναι η συναισθηματική εξουθένωση, 

που περιγράφει τα συναισθήματα που βιώνουν άτομα που έχουν εξαντληθεί 

συναισθηματικά, την απρόσωπη εκτέλεση των καθηκόντων που τους αναθέτονται στην 

εργασία και την έλλειψη συναισθημάτων ικανοποίησης από την εργασία (Maslach & 

Jackson, 1993). 

Στην περίπτωση συναισθηματικής εξάντλησης, το εργαλείο ΜΒΙ καταμετρά το 

αίσθημα κούρασης και της εμπειρίας που βιώνουν οι συμμετέχοντες σε σχέση με την 

συναισθηματική εξάντληση που συνεπάγεται από τα αυξημένα επαγγελματικά καθήκοντα 

που τους αναθέτονται στην εργασία (Briones-Mella & Kinkead-Boutin, 2013). Η 

απρόσωπη εκτέλεση των καθηκόντων τους αναφέρεται στην αποστασιοποίηση τους και 

στην εξυπηρέτηση των πολιτών απρόσωπα και χωρίς συναίσθημα ή εμπάθεια, καθώς η 

επαγγελματική εξουθένωση δεν τους επιτρέπει να εκφράσουν το τι νιώθουν, αντίθετα, 

εκτελούν τα καθήκοντα τους μηχανικά και απρόσωπα. Τέλος, η απουσία εσωτερικής 

ικανοποίησης που λαμβάνεται από μέσα από την εργασία ενισχύει το συναίσθημα της μη 

επάρκειας που δύναται να βιώνει ο αξιολογούμενος, μειώνοντας έτσι το αίσθημα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Για την αξιολόγηση των πιο πάνω εκφάνσεων, οι Maslach και Jackson (1982) 

συμπεριέλαβαν στο εργαλείο τους ερωτήσεις ως εξής: 

1. Συναισθηματική Εξάντληση: Αξιολογείται από τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14, 16 και 20. 
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2. Αποπροσωποποίηση: Αξιολογείται από τις ερωτήσεις 5, 10, 11, 15 και 22. 

3. Προσωπική Επίτευξη: Αξιολογείται από τις ερωτήσεις 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 

21. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη βαθμολόγηση της κάθε ερώτησης του 

εργαλείου χρησιμοποιώντας βαθμολογίες από 1 μέχρι 7. Η επεξήγηση του κάθε αριθμού 

παρατίθεται πιο κάτω: 

• 7 = κάθε μέρα 

• 6 = μερικές φορές τη βδομάδα 

• 5 = μία φορά τη βδομάδα 

• 4 = μερικές φορές το μήνα 

• 3 = μία φορά το μήνα 

• 2 = μερικές φορές το χρόνο 

• 1 = ποτέ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποίησε την ελληνική έκδοση του 

εργαλείου ΜΒΙ, όπως έχει μεταφραστεί από τον Κόκκινο (2006). Στο τέλος του 

ερωτηματολογίου περιλήφθηκαν δύο ανοικτού τύπου ερωτήσεις έτσι ώστε ο ερευνητής να 

συλλέξει όσα περισσότερα στοιχεία ήταν δυνατό για την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ. Η μετάφραση του εργαλείου έγινε με τη μέθοδο της 

μετάφρασης από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική και αντίστροφα από δύο 

ανεξάρτητες πηγές, ένα νοσηλευτή χειρουργείου και ένα ανεξάρτητο άτομο. Στη συνέχεια 

συγκρίθηκαν οι μεταφράσεις και διαπιστώθηκε μεγάλη σύγκληση μεταξύ των δύο 

μεταφράσεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την εγκυρότητα της μετάφρασης.  

3.3. Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολόγιου το 

οποίο συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες εθελοντικά και ανώνυμα. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται κυρίως από κλειστού τύπου δομημένες ερωτήσεις και 

αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την ομαδοποίηση του δείγματος και την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης 
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ανάμεσα στους λειτουργούς της κοινοτικής αστυνόμευσης έχει σα στόχο την αναγνώριση 

των μεταβλητών που δύναται να υποδηλώνουν ψηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελεί το βασικό εργαλείο 

αξιολόγησης των επιπέδων αυτών και είναι, όπως προαναφέρθηκε, η μεταφρασμένη 

ελληνική έκδοση του εργαλείου ΜΒΙ. Τέλος, το τρίτο μέρος δεν ήταν υποχρεωτικό να 

συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες και αποτελείτο από δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνταν να δώσουν δικές τους εισηγήσεις σχετικά με τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο συγκεκριμένο σώμα. 

Στην εισαγωγή το ερωτηματολόγιο εξηγεί στον κάθε συμμετέχοντα τον σκοπό 

εκπόνησης της παρούσας ερευνητικής εργασίας, τονίζοντας παράλληλα τη βασική αρχή 

που διέπει την έρευνα που είναι η ανωνυμία και ότι δεν αναγράφεται πουθενά το όνομα ή 

οποιοδήποτε άλλο προσωπικό και αναγνωριστικό των συμμετεχόντων. Βασική 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η συγκατάθεση των ατόμων 

που λάμβαναν μέρος και η επεξήγηση τους ότι η συμμετοχή τους ήταν ανώνυμη και 

καθαρά εθελοντικής βάσης. 

3.4. Ανάλυση Δεδομένων 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

στατιστικές μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής (παραμετρικός έλεγχος και 

συσχετίσεις), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο ανάλυσης 

κοινωνικών συστημάτων SPSS v.21.0. Επιπρόσθετα, ο ερευνητής πραγματοποίησε γενική 

περιγραφή των εμπλεκόμενων μεταβλητών, οι οποίες αποτελούνταν από την ηλικία, το 

φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τα χρόνια υπηρεσίας των 

συμμετεχόντων. Οι μεταβλητές αυτές λήφθηκαν υπόψη για τη δημιουργία των 

συσχετίσεων μεταξύ των αναλυτικών αποτελεσμάτων της κλίμακας ΜΒΙ και των 

αντίστοιχων δημογραφικών στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας.  

3.5. Δείγμα 

Το δείγμα αποτέλεσαν αστυνομικοί που εργάζονται στην κοινοτική αστυνόμευση 

σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε όλους 

τους σταθμούς που επανδρώνονται με αστυνομικούς της κοινοτικής αστυνόμευσης. Λόγω 

του μικρού αριθμού λειτουργών στις θέσεις αυτές, δεν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 
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για να διασφαλιστεί η όσο μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα, ενισχύοντας με τον τρόπο 

αυτό την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουνίου 2019 

στους λειτουργούς κοινοτικής αστυνόμευσης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Κατά την 

επιλογή του δείγματος δεν ακολουθήθηκε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά αυτά 

διανεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Οι 

εθελοντές που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα θα έπρεπε να πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

➢ Να είναι λειτουργοί στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου. 

➢ Να απασχολούνται στον τομέα της κοινοτικής αστυνόμευσης. 

➢ Εξαιρούνται οι υπεύθυνοι λοχίες των ομάδων, οι συμμετέχοντες θα έπρεπε 

να ήταν απλοί αστυνομικοί. 

Αρχικά διανεμήθηκαν 67 ερωτηματολόγια, ένα για κάθε απλό αστυνομικό της 

κοινοτικής αστυνόμευσης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: Διανομή και απόκριση ανά επαρχία και συνολικά. 

Επαρχία 

Αριθμός 

Ερωτηματολογίων που 

Διανεμήθηκαν 

Ορθά Συμπληρωμένα 

Ερωτηματολόγια 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Λευκωσία 26 22 84.6% 

Λεμεσός 16 10 62.5% 

Λάρνακα 11 9 81.8% 

Πάφος 5 4 80% 

Αμμόχωστος 6 5 83.3% 

Μόρφου 3 3 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 67 53 79.10% 

Από τα ερωτηματολόγια αυτά επιστράφηκαν τα 57, συμπληρώνοντας έτσι ποσοστό 

ανταπόκρισης 86.01%. Από τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν, 4 δεν ήταν 

συμπληρωμένα επαρκώς και έτσι αποκλείστηκαν από την έρευνα, μεταβάλλοντας έτσι το 

ποσοστό ανταπόκρισης σε 79.1%. 

Μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου φίλτρου, στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 

53 απλοί αστυνομικοί που απασχολούνται στον τομέα της κοινοτικής αστυνόμευσης της 
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Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τελικές 

συμμετοχές στην έρευνα ανά επαρχία:  

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή συμμετοχών ανά επαρχία. 

Όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 2, 14 από τους συμμετέχοντες (ποσοστό 

26.4%) ήταν γυναίκες και 39 (ποσοστό 73.6%) ήταν άνδρες. Από το δείγμα που 

συμμετείχε στη μελέτη, η πλειοψηφία ήταν παντρεμένοι, με ποσοστό 82.7%, με τους 

άγαμους και τους διαζευγμένους να συμπληρώνουν ποσοστά 11.5% και 5.8% αντίστοιχα, 

όπως παρουσιάζονται και στο Διάγραμμα 3. 

 

Διάγραμμα 2: Κατανομή δείγματος ανά φύλο. 

 

Διάγραμμα 3: Οικογενειακή κατάσταση δείγματος. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων. Όπως φαίνεται και στο συγκεκριμένο διάγραμμα, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων φοίτησε σε κολλέγιο ή στην Αστυνομική Σχολή, με ποσοστό 67.9%. Ένα 
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μικρότερο ποσοστό (20.8%) φοίτησε σε Πανεπιστήμιο, ενώ ποσοστό μόλις 11.3% είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

Διάγραμμα 4: Μορφωτικό Επίπεδο Δείγματος. 

Τέλος, το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, λίγο περισσότεροι από τους μισούς εργάζονται στο 

Αστυνομικό Σώμα από 11 ως 20 χρόνια (ποσοστό 54.7%). Η αμέσως επόμενη κατηγορία 

με ποσοστό 32.1% εργάζεται στο σώμα από 21 ως 30 χρόνια, ενώ ποσοστό 11.3% 

εργάζεται από 1 ως 10 χρόνια. Τέλος, μόνο ένας συμμετέχοντας εργάζεται στο Αστυνομικό 

Σώμα για περίοδο μεγαλύτερη των 31 ετών. Αυτό είναι λογικό, αφού από την έρευνα 

συμπεριλήφθηκαν μόνο απλοί αστυνομικοί.  

 

Διάγραμμα 5: Χρόνια Προϋπηρεσίας Συμμετεχόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Όπως έχει προαναφερθεί, ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες αποτελείτο 

από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος συγκέντρωνε τα δημογραφικά στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Το δεύτερο μέρος, ασχολήθηκε με το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα στους αστυνομικούς της κοινοτικής αστυνόμευσης, 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο ΜΒΙ (Maslach & Jackson, 1982). Τέλος, το τρίτο μέρος 

επιχείρησε να συλλέξει σκέψεις και απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τους τρόπους 

που θα μπορούσε ο θεσμός της κοινοτικής αστυνόμευσης να ενισχυθεί. Στις παραγράφους 

που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων αυτών, τα οποία είναι 

χωρισμένα σε ενότητες. 

4.1. Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

αξιολογείται από το εργαλείο ΜΒΙ χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στις 

παραγράφους που ακολουθούν διερευνώνται αναλυτικά οι τρεις αυτές φάσεις, ενώ τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την κάθε υπό-κλίμακα παρουσιάζονται στην 

Παράγραφο 4.1.4. 

4.1.1. Συναισθηματική Εξάντληση 

Όπως προαναφέρθηκε, η συναισθηματική εξάντληση αποτελεί την πρώτη φάση 

του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στο εργαλείο ΜΒΙ, οι ερωτήσεις που 

καταμετρούν τα επίπεδα της υπό-κλίμακας αυτής, που αποτελούν και το μεγαλύτερο 

σύνολο ερωτήσεων, είναι οι 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 και 20. Ο μέσος όρος μαζί με την 

τυπική απόκλιση (ΤΑ) για την κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις παρουσιάζεται στον 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ΜΒΙ - Έκφανση 1 (Συναισθηματική Εξάντληση).Πίνακας 2 που ακολουθεί. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ΜΒΙ - Έκφανση 1 (Συναισθηματική Εξάντληση). 

Α/Α Ερώτηση Μέσος Όρος (ΤΑ) 

ΜΕ1 Αισθάνομαι ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου 3.98 (1.58) 

ΜΕ2 Νιώθω εξαντλημένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω 

άλλη μια μέρα δουλειάς 

3.51 (1.59) 

ΜΕ3 Είναι πολύ κουραστικό για μένα να δουλεύω με ανθρώπους όλη τη 

μέρα 

3.15 (1.69) 

ΜΕ6 Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στην εργασία μου 4.36 (1.86) 

ΜΕ8 Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου 3.06 (1.76) 

ΜΕ13 Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα 5.09 (1.57) 
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ΜΕ14 Μπορώ να δημιουργήσω μία άνετη ατμόσφαιρα με τους πολίτες 5.91 (1.31) 

ΜΕ16 Αντιμετωπίζω ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου 5.75 (1.24) 

ΜΕ20 Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο σκληρό/ή 2.62 (1.95) 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται θετικοί σχετικά 

με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται να πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν ήρεμα τα προβλήματα που 

προκύπτουν στην εργασία τους (βαθμολογία 5.75), δημιουργώντας παράλληλα μία άνετη 

ατμόσφαιρα για τη συναναστροφή τους με τους πολίτες (βαθμολογία 5.90). Επιπλέον, 

παρόλο ότι θεωρούν ότι συχνά έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας (βαθμολογία 4.36), 

δηλώνουν ότι νιώθουν γεμάτοι ενέργεια (βαθμολογία 5.09).  

Αυτό βέβαια αντικρούεται από τη δήλωση των συμμετεχόντων ότι κάποιες φορές 

το μήνα αισθάνονται ψυχικά εξαντλημένοι από την εργασία τους (βαθμολογία 3.98), ενώ 

παρόμοια βαθμολογία συγκεντρώνει και η δήλωση για τα συναισθήματα που βιώνουν 

κατά την έναρξη της εργασίας τους (βαθμολογία 3.51). Τέλος, αρκετά χαμηλή βαθμολογία 

συγκέντρωσε η ανησυχία των συμμετεχόντων σχετικά με το κατά πόσο η εργασία τους, 

τους καθιστά πιο σκληρούς (βαθμολογία 2.62). 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ερωτήσεων, σημαντική συσχέτιση (0.297, p ≤ 0.05) 

παρουσιάστηκε μεταξύ του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των συμμετεχόντων στην εργασία τους (ΜΕ16) και 

της επαρχίας στην οποία υπηρετούν. Οι συσχετίσεις ανά επαρχία παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Παρόλο που γενικά οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ψηλά 

ποσοστά, στις μικρότερες επαρχίες φαίνεται οι συμμετέχοντες να είναι πιο σίγουροι 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εργασία 

τους. Αυτό ίσως να οφείλεται στις πιο κλειστές κοινωνίες των μικρότερων κοινοτήτων, 

αναγκάζοντας έτσι τα άτομα να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ηρεμία τα προβλήματα που 

δύναται να προκύψουν.  

Πίνακας 3: Αποτελέσματα για ME16 ανά επαρχία – Αντιμετωπίζω 

ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου. 

Επαρχία Μέσος Όρος (ΤΑ) Αρ. Απαντήσεων 

Λευκωσία 5.27 (1.52) 22 

Λεμεσός 5.80 (1.36) 10 

Λάρνακα 6.44 (0.53) 9 

Πάφος 5.75 (0.50) 4 

Αμμόχωστος 6.20 (1.01) 5 

Μόρφου 6.33 (0.58) 3 
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Σύνολο 5.75 (1.24) 53 

Αρνητική συσχέτιση (-0.394, p ≤ 0.01) με τα χρόνια προϋπηρεσίας παρουσιάστηκε 

και στο ερώτημα ΜΕ20, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακας 4 που ακολουθεί. 

Σύμφωνα με το εύρημα αυτό, οι συμμετέχοντες που έχουν σχετικά λίγα χρόνια 

προϋπηρεσίας φαίνεται να βιώνουν εντονότερα την ανησυχία μήπως η εργασία τους, τους 

κάνει πιο σκληρούς. Αυτό είναι λογικό καθώς η ένταξη τους στην Αστυνομική Δύναμη 

Κύπρου προϋποθέτει αρκετές αλλαγές στη ζωή τους. Οι αστυνομικοί καλούνται 

καθημερινά να αντιμετωπίσουν διάφορες δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες 

με το χρόνο δύναται να τους καθιστά πιο σκληρούς και απρόσωπους. Αντίθετα, σε 

συμμετέχοντες με περισσότερη προϋπηρεσία φαίνεται το συγκεκριμένο συναίσθημα να 

φθίνει. 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα για ME20 ανά κατηγορία προϋπηρεσίας – 

Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο σκληρό/ή. 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Μέσος Όρος (ΤΑ) Αρ. Απαντήσεων 

1-10 3.83 (2.71) 6 

11-20 3.00 (1.91) 29 

21-30 1.65 (1.32) 17 

30+ 1.00 (0.00) 1 

Σύνολο 2.62 (1.95) 53 

4.1.2. Αποπροσωποποίηση 

Σχετικά με την επόμενη έκφανση, την αποπροσωποποίηση, το εργαλείο ΜΒΙ 

χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις 5, 10, 11, 15 και 22 καταμετρά τα επίπεδα αυτά.  

Πίνακας 5: Αποτελέσματα ΜΒΙ - Έκφανση 2 (Αποπροσωποποίηση). 

Α/Α Ερώτηση Μέσος Όρος (ΤΑ) 

ME5 Νιώθω απογοητευμένος από τη δουλειά μου 3.38 (1.95) 

ΜΕ10 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι πολίτες 5.85 (1.47) 

ΜΕ11 Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των πολιτών πολύ αποτελεσματικά 5.96 (1.27) 

ΜΕ15 Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά 5.68 (1.49) 

ΜΕ22 Στην πραγματικότητα δε με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς πολίτες 2.06 (1.61) 

Οι συμμετέχοντες φαίνεται ότι θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα των πολιτών (βαθμολογία 5.96), εφαρμόζοντας παράλληλα το απαραίτητο 

επίπεδο ενσυναίσθησης (βαθμολογία 5.85). Οι δηλώσεις αυτές ενισχύονται από τη ψηλή 

βαθμολογία (5.68) που συγκέντρωσε η δήλωση κατά πόσο οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι 

έχουν καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα στην εργασία τους. Τέλος, χαμηλό ποσοστό 
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συγκέντρωσε και η ερώτηση για το κατά πόσο ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει στους 

πολίτες της περιφέρειας για την οποία είναι υπεύθυνοι (βαθμολογία 2.06), αποτέλεσμα 

αρκετά ενθαρρυντικό. 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ερωτήσεων, παρουσιάστηκε σημαντική αρνητική 

συσχέτιση (0.280, p ≤ 0.05) μεταξύ της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των συμμετεχόντων 

στην εργασία τους (ΜΕ11) και της προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων. Οι συσχετίσεις 

αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 6: Αποτελέσματα για ME11 ανά κατηγορία προϋπηρεσίας – 

Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των πολιτών πολύ αποτελεσματικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόλο που γενικά οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ψηλά ποσοστά στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, δηλώνοντας έτσι την πεποίθηση ότι σχεδόν καθημερινά 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα των πολιτών, συμμετέχοντες με 

περισσότερη προϋπηρεσία στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου παρουσιάζονται πιο 

απογοητευμένοι σχετικά με την αντιμετώπιση αυτή. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι 

νεότεροι αστυνομικοί είναι πιο ενθουσιώδεις στην εργασία τους, αντιμετωπίζοντας, ή 

θεωρώντας ότι αντιμετωπίζουν, αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των πολιτών. 

Επιπλέον, ίσως με την αύξηση της προϋπηρεσίας, οι αστυνομικοί να έχουν περισσότερες 

απαιτήσεις από τους εαυτούς τους κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων, γεγονός που 

τους καθιστά αυστηρότερους με την αξιολόγηση των επιτευγμάτων τους στο χώρο 

εργασίας. 

4.1.3. Προσωπική Επίτευξη 

Τέλος, τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης, που αποτελούν και την τρίτη έκφανση 

του συνδρόμου, αξιολογούνται από το εργαλείο ΜΒΙ χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις που 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα, οι 

συμμετέχοντες γενικά είναι ικανοποιημένοι από τα επιτεύγματα τους στην εργασία.  

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Μέσος 

Όρος (ΤΑ) 

Αρ. 

Απαντήσεων 

1-10 6.33 (1.21) 6 

11-20 6.07 (1.10) 29 

21-30 5.94 (1.03) 17 

30+ 1.00 (0.00) 1 

Σύνολο 5.96 (1.27) 53 
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα ΜΒΙ - Έκφανση 3 (Προσωπική Επίτευξη). 
Α/Α Ερώτηση Μέσος Όρος (ΤΑ) 

ΜΕ4 Νιώθω εξουθενωμένος από τη δουλειά μου 3.51 (1.82) 

ΜΕ7 Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση/στρες το να εργάζομαι στενά με πολίτες 3.21 (1.91) 

ΜΕ9 Νιώθω "άδειος/α" στο τέλος της ημέρας 2.72 (1.77) 

ΜΕ12 Νιώθω ότι με την εργασία μου επηρεάζω θετικά τις ζωές των άλλων 5.91 (1.20) 

ΜΕ17 Νιώθω αναζωογονημένος/η όταν έχω να κάνω με πολίτες 4.58 (1.81) 

ΜΕ18 Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι σε μερικούς πολίτες απρόσωπα, σαν να είναι 

αντικείμενα 

1.94 (1.42) 

ΜΕ19 Έχω γίνει περισσότερο σκληρός με τους πολίτες από τότε που άρχισα αυτή 

τη δουλειά 

2.38 (1.77) 

ΜΕ21 Αισθάνομαι ότι οι πολίτες κατηγορούν εμένα για μερικά από τα 

προβλήματά τους 

3.02 (1.73) 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι η εργασία τους 

επηρεάζει θετικά τις ζωές των συμπολιτών τους (βαθμολογία 5.91). Αυτό αποτελεί 

σημαντικό εύρημα, καθώς καθήκον της συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων είναι η 

διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιοτικής ζωής των πολιτών. Το συγκεκριμένο εύρημα 

ενισχύεται και από τα χαμηλά ποσοστά που συγκέντρωσε η δήλωση των συμμετεχόντων 

ότι αντιμετωπίζουν κάποιους πολίτες απρόσωπα (βαθμολογία 1.94). Ειδικά για τη 

συγκεκριμένη ερώτηση, παρουσιάστηκε συσχέτιση (0.391, p ≤ 0.01) μεταξύ αυτής και των 

επαρχιών που παρουσιάζεται στον Πίνακας 8 που ακολουθεί.  

Όπως φαίνεται και από τα σχετικά αποτελέσματα, ψηλότερες βαθμολογίες στη 

συγκεκριμένη ερώτηση συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί κοινοτικής αστυνόμευσης των 

επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, γεγονός που εξηγείται από τον μεγαλύτερο πληθυσμό 

που υπάρχει στις επαρχίες αυτές. Οι περιοχές των επαρχιών αυτών τείνουν να είναι πιο 

πυκνοκατοικημένες με αυξημένους καθημερινούς ρυθμούς, καθιστώντας πολλές φορές τις 

ανθρώπινες συναναστροφές μεταξύ των πολιτών πιο απρόσωπες και διαδικαστικές, 

γεγονός που φαίνεται να επηρεάζει και τους ίδιους τους αστυνομικούς.  

Πίνακας 8: Αποτελέσματα για ME18 ανά επαρχία - Νιώθω ότι 

συμπεριφέρομαι σε μερικούς πολίτες απρόσωπα, σαν να είναι 

αντικείμενα. 

Επαρχία Μέσος Όρος (ΤΑ) Αρ. Απαντήσεων 

Λευκωσία 2.59 (1.53) 22 

Λεμεσός 2.10 (1.66) 10 

Λάρνακα 1.11 (0.33) 9 

Πάφος 1.00 (0.00) 4 

Αμμόχωστος 1.60 (1.34) 5 
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Μόρφου 1.00 (0.00) 3 

Σύνολο 1.94 (1.42) 53 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν γενικά ότι εξουθενώνονται στην εργασία 

τους (βαθμολογία 3.51), ότι συχνά δημιουργούνται εντάσεις και βιώνουν ψηλά ποσοστά 

άγχους όταν εργάζονται στενά με πολίτες (βαθμολογία 3.21), βιώνοντας παράλληλα 

αισθήματα ενοχής για τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι πολίτες (βαθμολογία 

3.02). Παρόλο όμως που οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι βιώνουν έντονα συναισθήματα 

εξουθένωσης, εντούτοις φαίνεται να λαμβάνουν και κίνητρα στην εργασία τους από τη 

συναναστροφή τους με πολίτες (βαθμολογία 4.58). 

Σημαντική αρνητική (-0.238, p ≤ 0.05) και αρνητική συσχέτιση (-0.417, p ≤ 0.01) 

παρουσιάστηκε και στο ερώτημα ΜΕ19 σχετικά με την ηλικία και με τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, όπως παρουσιάζεται και στους πίνακες που ακολουθούν. Σύμφωνα με το 

εύρημα αυτό, οι συμμετέχοντες που έχουν σχετικά λίγα χρόνια προϋπηρεσία φαίνεται να 

βιώνουν εντονότερα το ότι έχουν γίνει πιο σκληροί με τους πολίτες. Αντίθετα, 

συμμετέχοντες με περισσότερη προϋπηρεσία φαίνεται να μη βιώνουν τόσο έντονα το 

συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι λογικό καθώς οι αστυνομικοί βιώνουν τη μεγαλύτερη 

μεταβολή στη συμπεριφορά τους κατά τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας τους, που έχουν και 

μικρότερη ηλικία, με το συναίσθημα αυτό να φθίνει με την πάροδο των χρόνων. 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα για ME19 ανά 

ηλικιακή ομάδα - Έχω γίνει περισσότερο σκληρός 

με τους πολίτες από τότε που άρχισα αυτή τη 

δουλειά. 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα για ME19 ανά 

κατηγορία προϋπηρεσίας - Έχω γίνει περισσότερο 

σκληρός με τους πολίτες από τότε που άρχισα 

αυτή τη δουλειά. 
Ηλικία Μέσος Όρος 

(ΤΑ) 

Αρ. 

Απαντήσεων 

30-39 3.04 (2.03) 26 

40-49 2.32 (1.87) 25 

50+ 1.00 (0.00) 2 

Σύνολο 2.62 (1.95) 53 
 

 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Μέσος 

Όρος (ΤΑ) 

Αρ. 

Απαντήσεων 

1-10 4.00 (2.61) 6 

11-20 2.55 (1.74) 29 

21-30 1.59 (0.94) 17 

30+ 1.00 (0.00) 1 

Σύνολο 2.38 (1.77) 53 

4.1.4. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υπό-κλιμάκων 

Συγκεντρωτικά, ο μέσος όρος για κάθε υπό-κλίμακα του εργαλείου ΜΒΙ 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες έδιναν τις 

απαντήσεις στις 22 ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το 1 (ποτέ) έως το 7 

(κάθε μέρα). 
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα ΜΒΙ. 

MBI - ολικό MBI-EE MBI-D MBI-PA 

2.98 3.15 3.54 2.65 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν σχετικά ψηλές βαθμολογίες στην 

υπό-κλίμακα της Συναισθηματικής Εξουθένωσης (3.15) και της Αποπροσωποποίησης 

(3.54), δείχνοντας έτσι σημάδια επαγγελματικής εξουθένωσης. Αντίθετα, στην υπό-

κλίμακα της Προσωπικής Επίτευξης (2.65) οι συμμετέχοντες συγκέντρωσαν τη 

χαμηλότερη βαθμολογία, υποδεικνύοντας έτσι ότι οι αστυνομικοί της κοινοτικής 

αστυνόμευσης δε φαίνεται να λαμβάνουν τη δέουσα προσωπική ικανοποίηση που θα 

έπρεπε από την εργασία τους.  

Επιπρόσθετα, σε περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων, έγινε διερεύνηση κατά 

πόσο παρατηρείται κάποια συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων που 

επιλέχθηκαν (ηλικία, προϋπηρεσία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, επαρχία) και των 

συγκεκριμένων υπό-κλιμάκων. Παρόλα αυτά, δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων αυτών. Αναλυτικά όμως μελετήθηκε ο μέσος όρος της 

κάθε υπό-κλίμακας με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά ανά επαρχία. Όπως φαίνεται, οι 

επαρχίες που παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης είναι οι 

μικρότερες επαρχίες, Λάρνακα, Πάφος και Αμμόχωστος. Αντίθετα, οι επαρχίες 

Λευκωσίας και Λεμεσού παρουσίασαν γενικά χαμηλότερα αποτελέσματα. Αυτό ίσως να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι αστυνομικοί της κοινοτικής αστυνόμευσης στις μικρές 

επαρχίες επιφορτίζονται με μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες της 

υπηρεσίας τους. Επιπλέον, ίσως να βιώνουν μεγαλύτερη υποχρέωση στο να είναι ορθοί και 

ανθρώπινοι κατά την εργασία τους, γεγονός που ίσως να τους φορτίζει περισσότερο 

ψυχολογικά. Οι αστυνομικοί των μεγαλύτερων επαρχιών ίσως επίσης να έμαθαν να 

διαχωρίζουν καλύτερα την πίεση της δουλειάς και τη ξεκούραση τους κατά τον ελεύθερο 

χρόνο, αποφορτίζοντας με τον τρόπο αυτό το συναισθηματικό τους κόσμο. Τέλος, η 

επαρχία Μόρφου παρουσίασε τα χαμηλότερα αποτελέσματα, τόσο στη γενική κλίμακα 

ΜΒΙ, όσο και στις υπό-κλίμακες του εργαλείου. 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα ΜΒΙ και υπό-κλιμάκων ανά επαρχία. 

Επαρχία MBI (ΤΑ) MBI-EE (ΤΑ) MBI-D (ΤΑ) MBI-PA (ΤΑ) 

Λευκωσία (22)* 2.97 (0.70) 3.04 (0.79) 3.54 (0.60) 2.65 (0.87) 

Λεμεσός (10)* 2.77 (0.49) 2.94 (0.65) 3.52 (0.60) 2.38 (0.50) 

Λάρνακα (9)* 3.18 (0.94) 3.49 (1.17) 3.78 (0.90) 2.85 (0.75) 

Πάφος (4)* 3.27 (0.64) 3.50 (0.64) 3.90 (0.38) 2.71 (0.97) 

Αμμόχωστος 

(5)* 

3.17 (0.39) 3.44 (0.60) 3.56 (0.33) 2.80 (0.38) 

Μόρφου (3)* 2.48 (0.93) 2.81 (1.29) 3.00 (0.87) 2.33 (0.93) 

Σύνολο (53)* 2.98 (0.69) 3.16 (0.84) 3.58 (0.64) 2.64 (0.75) 

* Αριθμός Συμμετεχόντων 

 

Όμοια με τα προηγούμενα αποτελέσματα, οι διαχωρισμός των κλιμάκων ανά φύλο 

ή μορφωτικό επίπεδο επίσης δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες 13 και 14 που ακολουθούν. 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα ΜΒΙ και υπό-κλιμάκων ανά φύλο. 

Φύλο MBI (ΤΑ) MBI-EE (ΤΑ) MBI-D (ΤΑ) MBI-PA (ΤΑ) 

Άρρεν (39)* 2.99 (0.70) 3.13 (0.79) 3.58 (0.66) 2.67 (0.78) 

Θύλη (14)* 2.96 (0.70) 3.22 (1.00) 3.60 (0.62) 2.57 (0.68) 

Σύνολο (53)* 2.98 (0.69) 3.16 (0.84) 3.58 (0.64) 2.64 (0.75) 

* Αριθμός Συμμετεχόντων 

 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα ΜΒΙ και υπό-κλιμάκων ανά μορφωτικό επίπεδο. 

Μόρφωση MBI (ΤΑ) MBI-EE (ΤΑ) MBI-D (ΤΑ) MBI-PA (ΤΑ) 

Κολλέγιο/Αστυνομική 

Σχολή (36)* 

2.98 (0.54) 3.21 (0.66) 3.59 (0.55) 2.60 (0.66) 

Πανεπιστήμιο (11)* 2.98 (0.72) 2.98 (0.97) 3.56 (0.67) 2.74 (0.70) 

Μεταπτυχιακό (6)* 3.02 (1.38) 3.20 (1.55) 3.57 (1.12) 2.69 (1.35) 

Σύνολο (53)* 2.98 (0.69) 3.16 (0.84) 3.58 (0.64) 2.64 (0.75) 

* Αριθμός Συμμετεχόντων 

 

Αντίθετα με τα προηγούμενα, τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, όσο και οι 

τρεις υπό-κλίμακες, παρουσιάζουν μικρή μείωση καθώς αυξάνεται η ηλικία και τα χρόνια 
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προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στους δύο πιο κάτω πίνακες, με τα χρόνια προϋπηρεσίας οι 

συμμετέχοντες φαίνεται να είναι σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα και αποδοτικότερα το 

φόρτο εργασίας και συναισθηματικής επιφόρτισης που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην 

εργασία τους. Ως αποτέλεσμα, η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να μειώνεται.  

Πίνακας 15: Αποτελέσματα ΜΒΙ και υπό-κλιμάκων ανά ηλικιακή ομάδα. 

Ηλικία MBI (ΤΑ) MBI-EE (ΤΑ) MBI-D (ΤΑ) MBI-PA (ΤΑ) 

30-39 (26)* 3.08 (0.76) 3.21 (0.91) 3.61 (0.68) 2.77 (0.82) 

40-49 (25)* 2.91 (0.61) 3.13 (0.80) 3.58 (0.60) 2.51 (0.68) 

50+ (2)* 2.73 (0.90) 2.83 (0.86) 3.20 (0.85) 2.66 (0.94) 

Σύνολο (53)* 2.98 (0.69) 3.16 (0.84) 3.58 (0.64) 2.64 (0.75) 

* Αριθμός Συμμετεχόντων 

Επιπλέον, οι αστυνομικοί, όπως και όλοι οι επαγγελματίες, κατά τα πρώτα χρόνια 

της καριέρας τους περνούν μία περίοδο προσαρμογής στα καθήκοντα τους και στη φύση 

εργασίας που τους ανατίθεται. Ο ενθουσιασμός που χαρακτηρίζει όλους τους 

επαγγελματίες κατά την έναρξη της καριέρας τους δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες που 

ίσως να καταρρίπτονται έπειτα από ένα εύλογο διάστημα στην εργασία τους. Αυτό πολλές 

φορές δημιουργεί και ενισχύει αισθήματα απογοήτευσης και ενοχής, αναγκάζοντας τους 

να καταβάλλουν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν και να 

αναγνωριστεί η αξία τους, εδραιώνοντας τους έτσι στο χώρο εργασίας. Συναισθήματα 

όπως «δεν είμαι αρκετά καλός/ή», «δε συμπάσχω όσο θα επιθυμούσα με τους πολίτες», «θα 

μπορούσα να το είχα διαχειριστεί καλύτερα» ενισχύουν την επαγγελματική αφοσίωση, 

κάποιες φορές όμως δύναται να επιφέρουν αποτελέσματα αντίθετα από τα επιθυμητά. 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα ΜΒΙ και υπό-κλιμάκων ανά χρόνια προϋπηρεσίας. 

Προϋπηρεσία MBI (ΤΑ) MBI-EE (ΤΑ) MBI-D (ΤΑ) MBI-PA (ΤΑ) 

1-10 (6)* 3.39 (0.76) 3.63 (1.12) 3.77 (0.66) 2.89 (0.91) 

11-20 (29)* 2.98 (0.70) 3.12 (0.81) 3.59 (0.63) 2.67 (0.79) 

21-30 (17)* 2.89 (0.64) 3.11 (0.80) 3.56 (0.66) 2.56 (0.67) 

31+ (1)* 2.09 (-) 2.22 (-) 2.60 (-) 2.00 (-) 

Σύνολο (53)* 2.98 (0.69) 3.16 (0.84) 3.58 (0.64) 2.64 (0.75) 

* Αριθμός Συμμετεχόντων 
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Μικρή διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων φαίνεται να παρουσιάστηκε επίσης 

στην οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα που ακολουθεί, οι συμμετέχοντες που δεν έχουν παντρευτεί, παρουσιάζουν 

ελαφρώς αυξημένα αποτελέσματα επαγγελματικής εξουθένωσης. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι δικαιολογημένο καθώς οι επαγγελματίες που δεν έχουν ακόμη οικογενειακές 

υποχρεώσεις είναι πολλές φορές πιο αφοσιωμένοι στην εργασία τους, έχοντας αυξημένες 

απαιτήσεις από τον ίδιο τους τον εαυτό, αφού δίνουν περισσότερη βαρύτητα στον 

εργασιακό τομέα. Αυτό δημιουργεί επιπλέον πίεση στους ιδίους για να είναι σωστοί 

επαγγελματίες, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που δύναται να 

βιώνουν. 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα ΜΒΙ και υπό-κλιμάκων ανά οικογενειακή κατάσταση. 

Οικ. Κατάσταση MBI (ΤΑ) MBI-EE (ΤΑ) MBI-D (ΤΑ) MBI-PA (ΤΑ) 

Άγαμος/η (7)* 3.11 (1.28) 3.06 (1.37) 3.40 (1.09) 2.94 (1.28) 

Έγγαμος/η (43)* 2.98 (0.60) 3.18 (0.78) 3.61 (0.57) 2.64 (0.68) 

Διαζευγμένος/η (3)* 2.82 (0.71) 3.15 (1.00) 3.60 (0.69) 2.22 (0.59) 

Σύνολο (53)* 2.98 (0.69) 3.16 (0.84) 3.58 (0.64) 2.64 (0.75) 

* Αριθμός Συμμετεχόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να καταμετρήσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

που χαρακτηρίζουν τους αστυνομικούς μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου στον 

τομέα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, η μελέτη 

προσπάθησε να εντοπίσει εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπλέον, η μελέτη επιχείρησε να συλλέξει προτάσεις από 

τους συμμετέχοντες σχετικές με την ενίσχυση του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης 

στην Κύπρο. 

5.1. Διερεύνηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Αστυνομικών της Γειτονιάς 

Η επαγγελματική εξουθένωση καταμετρήθηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο ΜΒΙ 

(Maslach, 1982), στο οποίο καταμετρούνται τρεις συνιστώσες/εκφάνσεις που συμβάλλουν 

στο σύνδρομο αυτό, η Συναισθηματική Εξάντληση, η Αποπροσωποποίηση και η 

Προσωπική Επίτευξη. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων, οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς βιώνουν την επαγγελματική εξουθένωση. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν χαμηλά προς μέτρια επίπεδα 

Προσωπικής Επίτευξης, ενώ τα επίπεδα Συναισθηματικής Εξάντλησης και 

Αποπροσωποποίησης φαίνεται να συγκέντρωσαν ελαφρώς ψηλότερες βαθμολογίες.  

Τα αποτελέσματα στις υπό-κλίμακες Συναισθηματικής Εξάντλησης και Προσωπικής 

Επίτευξης συμφωνούν με τη μελέτη των Duran και συν. (2006) που διεξάχθηκε ανάμεσα 

σε αστυνομικούς της Ισπανίας, παρόλο που η συγκεκριμένη μελέτη είχε δείξει μικρότερα 

ποσοστά στην υπό-κλίμακα της Αποπροσωποποίησης. Παρόμοια με τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης εργασίας στην υπό-κλίμακα της Αποπροσωποποίησης παρουσιάστηκαν 

στη μελέτη των Blasco και συν. (2002), παρόλο που οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά Συναισθηματικής Εξάντλησης και Προσωπικής 

Επίτευξης. Τα διαφορετικά αυτά αποτελέσματα σίγουρα οφείλονται αφ’ ενός στα 

διαφορετικά δείγματα με διαφορετικές κουλτούρες, και αφ’ εταίρου στις διαφορετικές 

υπηρεσίες που επανδρώνουν οι συμμετέχοντες της κάθε μελέτης. 

Σε σχέση με τους δημογραφικούς παράγοντες που δύναται να επηρεάζουν τόσο τα 

συνολικά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, όσο και τις αντίστοιχες υπό-κλίμακες, οι 

συμμετέχοντες με οικογενειακές υποχρεώσεις (έγγαμοι/διαζευγμένοι) σημείωσαν 

ψηλότερα ποσοστά στις υπό-κλίμακες Συναισθηματικής Εξουθένωσης και 

Αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους άγαμους συμμετέχοντες, αποτέλεσμα που 
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συμφωνεί με προηγούμενη μελέτη (Solana et al. 2013). Επιπλέον, στη συνολική κλίμακα 

ΜΒΙ, οι άγαμοι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ψηλότερες βαθμολογίες, αποτέλεσμα που 

επίσης συμφωνεί με τη μελέτη των Solana και συν. (2013). 

Για το λόγο αυτό, επιπρόσθετη έρευνα θα ήταν καλό να διεξαχθεί σχετικά με τους 

λόγους που επηρεάζει τις υπό-κλίμακες αυτές η οικογενειακή κατάσταση. Σε μια τέτοια 

προσπάθεια καλό είναι να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την οικογενειακή 

κατάσταση (π.χ. ύπαρξη παιδιών και αριθμός αυτών, ηλικίες κλπ.) έτσι ώστε να 

διερευνηθεί πως αυτές οι παράμετροι επηρεάζουν τις υπό-κλίμακες αυτές. Σύμφωνα 

λοιπόν με τα πιο πάνω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι αστυνομικοί με 

οικογενειακές υποχρεώσεις καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης και άρα αυτές ίσως να αποτελούν προστατευτικό παράγοντα. Παρόλα αυτά, 

το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να χειριστεί με προσοχή, καθώς περαιτέρω διερεύνηση για 

την επεξήγηση του κρίνεται αναγκαία.  

Επιπλέον, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι 

Αστυνομικοί της Γειτονιάς. Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα ικανοποίησης στην έκφανση 

της Προσωπικής Επίτευξης φαίνεται να μειώνονται όσο αυξάνονται τα χρόνια 

προϋπηρεσίας. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από προηγούμενες μελέτες (Solana et al. 

2013; Burke & Mikkelsen, 2006).  

Παρόλο που προηγούμενες μελέτες διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της 

προϋπηρεσίας και των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης συμπεραίνοντας θετική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων (Adebayo et al. 2008), αυτό δεν 

επιβεβαιώνεται πάντα (Taris et al. 2010) και ως εκ τούτου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

σε μελλοντικές μελέτες. Τέλος, άλλοι δημογραφικοί παράγοντες δε φαίνεται να 

επηρεάζουν τα επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης των αστυνομικών, αποτέλεσμα που 

ενισχύεται και από προηγούμενες μελέτες (Briones, 2007; Burke et al. 2006; McCarty et 

al. 2007). 

5.2. Εισηγήσεις για Ενίσχυση του Θεσμού 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου προσπάθησε να 

διερευνήσει τους παράγοντες που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι επηρεάζουν την 

εργασία τους, καθώς επίσης και διάφορες εισηγήσεις που κατά τη γνώμη τους θα 

βοηθούσαν στην ενίσχυση του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης. Σύμφωνα λοιπόν με 
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τις απαντήσεις που δόθηκαν, αρκετοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο τομέας για 

τον οποίο είναι υπεύθυνος ο κάθε Αστυνομικός της Γειτονιάς είναι αρκετά διευρυμένος, 

έχοντας σαν αποτέλεσμα την αδυναμία του αστυνομικού να αναπτύξει μία πιο προσωπική 

σχέση με τους πολίτες για τους οποίους είναι υπεύθυνος.  

Η αναδιοργάνωση των τομέων και ο περιορισμός της γεωγραφικής τους έκτασης 

θα μπορούσε να βοηθήσει τους αστυνομικούς να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους 

πολίτες, ενώ θα βοηθούσε επίσης στην ικανοποίηση του κεντρικού ρόλου του 

αστυνομικού της γειτονιάς, που είναι να βρίσκεται κοντά στους πολίτες, βοηθώντας τους 

έτσι να εμπιστευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό την Αστυνομία. Μέσα από την αστυνόμευση 

αυτή οι συμμετέχοντες οραματίζονται την εδραίωση του θεσμού της κοινοτικής 

αστυνόμευση, όπως έγινε άλλωστε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Ο στόχος αυτός φαίνεται να ενισχύεται και από άλλες απαντήσεις που δόθηκαν 

κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι η περαιτέρω εμπλοκή των πολιτών στο 

θεσμό της κοινοτικής αστυνόμευσης θα βοηθούσε το έργο αυτών. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι περισσότερη ενημέρωση των πολιτών για το θεσμό, καθώς 

επίσης και η αξιολόγηση των αστυνομικών από τους ίδιους τους πολίτες θα βοηθούσε στη 

συλλογή χρήσιμης ανατροφοδότησης (feedback) για διόρθωση τυχόν στρεβλώσεων, 

αποσκοπώντας έτσι στην ενίσχυση του θεσμού. Ήδη, η προσπάθεια αυτή έχει αρχίσει με 

την υιοθέτηση μηνυμάτων που πληροφορούν τους πολίτες για περιστατικά 

διαρρήξεων/κλοπών/κλπ. που καταγγέλλονται στον τομέα στον οποίο ανήκουν. Μέσα από 

τα μηνύματα αυτά το κοινό έμμεσα υπενθυμίζεται για το θεσμό της κοινοτικής 

αστυνόμευσης, ενισχύοντας έτσι τη σχέση μεταξύ αυτού και των Αστυνομικών της 

Γειτονιάς.  

Επιπλέον, οι επισκέψεις που πραγματοποιούνται από τους Αστυνομικούς της 

Γειτονιάς στα υποστατικά των πολιτών για να γνωρίσουν τους πολίτες για τους οποίους 

είναι υπεύθυνοι αποτελεί μία καινοτομία, αφού πολλές φορές οι ίδιοι οι πολίτες 

εκφράζονται θετικά σχετικά με τέτοιες ενέργειες. Σχετικά με αυτή τη πτυχή όμως, πολλοί 

από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να μην υπάρχουν περιορισμοί στους 

αριθμούς των επισκέψεων που εκτελούν ημερησίως. Αυτό, σύμφωνα με τους ιδίους, θα 

βοηθούσε στην καλύτερη γνωριμία με το κοινό, αφού για την ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων με το κοινό και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του, οι συναντήσεις θα πρέπει να 

αφήνονται να αναπτύσσονται χωρίς να υπάρχει η πίεση του χρόνου. Επιπλέον, σημαντική 

θεωρείται και η ανταπόκριση των άλλων τμημάτων όταν ο Αστυνομικός της Γειτονιάς 
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λάβει ένα παράπονο από πολίτη. Σε τέτοια περίπτωση, αν ο αστυνομικός πρέπει να 

επικοινωνήσει με άλλο, αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας για επίλυση του θα πρέπει να έχει 

τη γρηγορότερη δυνατή ανταπόκριση. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε χάνεται ξανά η 

εμπιστοσύνη του κοινού προς την Αστυνομία. 

Πέραν του μικρότερου τομέα ευθύνης για κάθε αστυνομικό και την περαιτέρω 

εμπλοκή του κοινού, πολλοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ένιωθαν καλύτερα 

αν οι περιπολίες γίνονταν από δύο αστυνομικούς, παρά να είναι ο κάθε αστυνομικός μόνος 

του. Η εισήγηση αυτή, που έγινε από έξι από τους συμμετέχοντες φαίνεται να είναι 

σημαντική καθώς η αστυνόμευση από δύο αστυνομικούς ίσως να δημιουργεί μεγαλύτερο 

αίσθημα ασφάλειας στους αστυνομικούς, ειδικά κατά τις απογευματινές και βραδινές 

βάρδιες (15:30-24:00). Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την πεποίθηση των 

συμμετεχόντων ότι η διεξαγωγή των περιπολιών ανά δυάδες φαίνεται να αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα σε θέματα πρόληψης και εξιχνίασης κάποιων αδικημάτων.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν στο τελευταίο μέρος του 

ερωτηματολογίου, πολλοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα κίνητρα που δίδονται 

στον τομέα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης δεν είναι αρκετά για να ενισχύσουν τον 

επαγγελματικό ζήλο των αστυνομικών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι εκτελούν 

τα καθήκοντα τους μέσα από «καλούπια», γεγονός που τους περιορίζει στον τρόπο 

αντιμετώπισης των διαφόρων περιστατικών, μειώνοντας έτσι την αποδοτικότητα τους. Η 

άποψη αυτή ενισχύεται από άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι δήλωσαν ότι αν ήταν πιο 

ελεύθεροι στην όλη δραστηριότητα τους πιστεύουν ότι θα είχαν καλύτερη συνολική 

απόδοση. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω κάποιοι από τους συμμετέχοντες εισηγήθηκαν όπως 

η Κοινοτική Αστυνόμευση είναι ανεξάρτητη των Αστυνομικών Διευθύνσεων. Αυτό θα 

βοηθούσε τους αστυνομικούς της Κοινοτικής Αστυνόμευσης να επικεντρώνονται στα 

σχετικά με την κοινοτική αστυνόμευση καθήκοντα χωρίς να αποσπώνται από υποχρεώσεις 

που αφορούν άλλα τμήματα της Αστυνομίας. Επιπλέον, μια τέτοια ενέργεια ίσως 

βοηθούσε και στην απόκτηση κινήτρων των αστυνομικών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, 

γεγονός που θα ενίσχυε το αίσθημα επαγγελματικής επίτευξης, μειώνοντας έτσι τις 

πιθανότητες εκδήλωσης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Τέλος, κάποιοι από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι η δημιουργία ανεξάρτητης 

μονάδας για την Κοινοτική Αστυνόμευση ίσως να βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία 

μεταξύ των αστυνομικών των διαφόρων διευθύνσεων, έχοντας ως τελικό στόχο τη 
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σφαιρικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων στα 

οποία καλούνται για να βοηθήσουν. Στα πλαίσια αυτά, και σύμφωνα με τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων, η βελτίωση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και η 

αύξηση του προσωπικού θα μπορούσε να ενισχύσει δραστικά το θεσμό. Παράλληλα, μέσα 

από μία τέτοια ενέργεια ίσως εκτιμηθεί το έργο που επιτελούν οι αστυνομικοί της 

Κοινοτικής Αστυνόμευσης, καθώς θα φαίνεται ξεκάθαρα το έργο τους, χωρίς να 

επισκιάζεται από τα άλλα τμήματα των Αστυνομικών Διευθύνσεων. 

5.3. Περιορισμοί Μελέτης 

Η χρήση ενός έγκυρου και σταθμισμένου εργαλείου για την καταμέτρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς της Κύπρου 

αποτελεί το βασικότερο πλεονέκτημα της μελέτης αυτής. Η χρήση του εργαλείου αυτού 

βοήθησε τον να συγκρίνει τα αποτελέσματα που συνέλεξε με παρόμοιες μελέτες άλλων 

χωρών για την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων. Επιπλέον, η διερεύνηση του 

συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης στη συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών 

στην Κύπρο δε φαίνεται να διερευνήθηκε από άλλους ερευνητές, έτσι η μελέτη αυτή 

αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια για να καλυφθεί το συγκεκριμένο ερευνητικό κενό.  

Παρόλα αυτά, σημαντικός περιορισμός αποτελεί το μικρό δείγμα της συγκεκριμένης 

μελέτης. Ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ίσως επηρεάζει τα αποτελέσματα, αφού 

το μικρό δείγμα δύναται να στρεβλώσει τα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα της συμπερίληψης 

των Αστυνομικών της Γειτονιάς από ολόκληρη την Κύπρο, η συγκεκριμένη ομάδα 

επαγγελματιών είναι περιορισμένη, γεγονός που οδηγεί στον μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων. Επιπλέον, η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και έτσι περιόρισε 

ακόμη περισσότερο των αριθμό των συμμετεχόντων, παρόλο που το ποσοστό 

ανταπόκρισης και συμμετοχής ήταν αρκετά αυξημένο (79.10%). Τέλος, η επιλογή του 

ερευνητή για συμπερίληψη μόνο απλών αστυνομικών περιόρισε ακόμη περισσότερο τους 

συμμετέχοντες, αλλά αυτό κρίθηκε αναγκαίο για να αποφευχθεί η «φωτογράφηση» 

συγκεκριμένων συμμετεχόντων, προσβάλλοντας έτσι την ανωνυμία της συμμετοχής. 

5.4. Εισηγήσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

Συμπερασματικά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, η 

συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί ένα πρώτο εγχείρημα στη διερεύνηση των επιπέδων 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς στην Κύπρο. Η 

μελέτη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τον πρόδρομο στη σκιαγράφηση εκείνων των 
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δημογραφικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης στη συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών. Όπως 

προαναφέρθηκε, για την περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων αυτών θα πρέπει να 

συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά και άλλα 

χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ αυτών και των κλιμάκων ΜΒΙ.  

Η εκδήλωση συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης στην υπό διερεύνηση 

ομάδα συμμετεχόντων φαίνεται να είναι ψηλή και ως εκ τούτου κάποιος μπορεί να 

συμπεράνει ότι οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς υποφέρουν, δυστυχώς, από το σύνδρομο 

αυτό. Επιπλέον μελέτες θα ήταν καλό να διεξαχθούν για τη σκιαγράφηση των παραγόντων 

κινδύνου εκδήλωσης του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στη συγκεκριμένη 

ομάδα επαγγελματιών. Η πρόληψη αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του 

συνδρόμου αυτού και ως εκ τούτου ο καθορισμός αυτών των παραγόντων αποτελεί τη 

βέλτιστη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του συνδρόμου.  

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα ευρήματα του εργαλείου ΜΒΙ καθώς και τις 

εισηγήσεις που καταγράφηκαν από τους ίδιους τους Αστυνομικούς της Γειτονιάς ίσως 

μειώσουν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής 

τους. Τέλος, η επανάληψη της συγκεκριμένης έρευνας μετά από ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα, και αφού υιοθετηθούν κάποιες από τις εισηγήσεις των επαγγελματιών για 

βελτίωση και ενίσχυση του θεσμού, θα ήταν χρήσιμη για να διερευνηθεί κατά πόσο αυτές 

οι διορθωτικές ενέργειες επηρέασαν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

8 Μαρτίου 2019 

 

Προς Αρχηγό Αστυνομίας 

(μέσω Αστυνομικού Διευθυντή Μόρφου) 

 

Αξιότιμε Κ.Αρχηγέ 

 

Θέμα: Εξασφάλιση Άδειας για διανομή ερωτηματολογίων προς όλους τους 

αστυνομικούς της γειτονιάς Παγκύπρια. 

 

Στα πλαίσια των σπουδών μας για την εξασφάλιση μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ) στον τομέα 

της Διοίκησης Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, έχω επιλέξει να διεξάγω έρευνα 

για τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που παρατηρούνται στην Αστυνομία. Η έρευνα 

αυτή, που θα είναι κάτω από την επίβλεψη της καθηγήτριας μου Δρ. Καθρίν Λαζάρου – 

Κιττένη, θα διεξαχθεί στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής μου με τίτλο «Η 

Επαγγελματική Εξουθένωση των Αστυνομικών της Γειτονιάς Παγκύπρια». 

 

Για την επιτυχή διεξαγωγή της διατριβής μου κρίνεται αναγκαίο όπως διανεμηθεί 

ερωτηματολόγιο ανάμεσα στους συναδέλφους που εργάζονται κάτω από αυτό τον τομέα 

Παγκύπρια. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται, είναι ανώνυμο και συμπληρώνεται 

εθελοντικά. Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να αιτηθώ άδεια για διανομή του 

ερωτηματολογίου αυτού στα ανάλογα τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου Παγκύπρια, 

διαβεβαιώνοντας σας παράλληλα ότι οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αυστηρά και αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής της παρούσας 

έρευνας. 

 

 

Προσδοκώ στη θετική ανταπόκριση σας και σας ενημερώνω ότι παραμένω στη διάθεσή σας 

για πιθανές ερωτήσεις ή διευκρινίσεις. 

 

 

Με τιμή, 

 

 

Αστ.3314 Μιχάλης Γεωργίου φ/δι Κοινοτική Αστυνόμευση 

 

(Τηλέφωνο επικοινωνίας 99-587673) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ  

ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο . Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου είναι 

απολύτως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ  και θα αξιοποιηθούν για την διενέργεια στατιστικής έρευνας. 

Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με  ειλικρίνεια  γιατί η επιτυχία και η ακρίβεια 

της έρευνας εξαρτάται από εσάς. 

 
ΜΕΡΟΣ Α: Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Συμπληρώστε με Χ στο κενό  

 

1. Φύλο:         Γυναίκα               Άνδρας  

 

 

2. Ηλικιακή Ομάδα 

 

18-29    30-39    40-49   ≥50  

 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση :    

 

Άγαμος/η            Έγγαμος/η              

 

Διαζευγμένος/η            Χήρος/α 

 

 

4. Μόρφωση: 

 

Κολλέγιο/ Αστυνομική Σχολή 

 

Πανεπιστήμιο 

 

Μεταπτυχιακό 

 

Διδακτορικό 

 

 

5. Χρόνια προϋπηρεσίας 

 

 1-10  11-20  21-30  ≥30  
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ΜΕΡΟΣ Β: Ερωτηματολόγιο Maslach & Jackson (1982)* 
 

Παρακαλώ απαντήστε σχετικά με το πόσο συχνά βιώνετε την κατάσταση που περιγράφεται σε 
κάθε πρόταση, σύμφωνα με τη δεδομένη κλίμακα αξιολόγησης. 

 
 

Οι παρακάτω ερωτήσεις διερευνούν τα συναισθήματα και τις στάσεις σας ως προς την 

εργασία σας. Κυκλώστε στο τέλος της κάθε πρότασης, με βάση την παρακάτω κλίμακα, 

πόσο συχνά νιώθετε αυτό που εκφράζει η κάθε πρόταση. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ΠΟΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ 

ΜΗΝΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ ΤΟ 

ΜΗΝΑ 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

ΤΗΝ 

ΒΔΟΜΑΔΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΕ 

ΜΕΡΑ 

 

ΜΕ 1 Αισθάνομαι ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 2 Νιώθω εξαντλημένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω άλλη μια 

μέρα δουλειάς 
1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 3 Είναι πολύ κουραστικό για μένα να δουλεύω με ανθρώπους όλη την μέρα 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 4 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 5 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 6 Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στην εργασία μου 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 7 Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση/στρές το να εργάζομαι στενά με πολίτες 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 8 Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕ 9 Νιώθω "άδειος/α" στο τέλος μιας ημέρας 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 10 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι πολίτες 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 11 Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των πολιτών πολύ αποτελεσματικά 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 12 Νιώθω ότι με την εργασία μου επηρεάζω θετικά τις ζωές των άλλων 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 13 Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 14 Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη ατμόσφαιρα με τους πολίτες 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 15 Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτήν την δουλειά 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 16 Αντιμετωπίζω ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΡ 17 Νιώθω αναζωογονημένος/η όταν έχω να κάνω με πολίτες 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΑ 18 Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι σε μερικούς πολίτες απρόσωπα, σαν να είναι 

αντικείμενα 

1 2 3 4 5 6 7 

ΜΑ 19 Έχω γίνει περισσότερο σκληρός με τους πολίτες από τότε που άρχισα αυτήν την 

δουλειά 

1 2 3 4 5 6 7 

ΜΑ 20 Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο σκληρό/ή 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΑ 21 Αισθάνομαι  ότι οι πολίτες κατηγορούν εμένα για μερικά από τα προβλήματα τους 1 2 3 4 5 6 7 

ΜΑ 22 Στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς πολίτες 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
* Μετάφραση και στάθμιση ερωτηματολογίου Κόκκινος (2006). 
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ΜΕΡΟΣ Γ Απόψεις/Προτάσεις 

 

Τι πιστεύετε ότι θα βελτίωνε την απόδοση των Αστυνομικών της 

Γειτονιάς στην Κύπρο (προαιρετικά); 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Προσωπικά σχόλια/ Παρατηρήσεις (προαιρετικά) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 


