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ΣΥΝΟΨΗ 

Το φαινόμενο της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα έχει διαχρονική διάσταση και 

βρίσκεται στο επίκεντρο των σχέσεων κοινωνίας και πολιτικής. Οι μεταρρυθμίσεις 

που έχουν συντελεσθεί στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση δεν φάνηκαν ικανές έως 

τώρα να εξαλείψουν το φαινόμενο. Ιδιαίτερα η οργανωσιακή διαφθορά αποτελεί ένα 

σύνθετο και περίπλοκο φαινόμενο με πολλές πτυχές που ανάγεται τόσο σε ατομικές 

και συλλογικές συμπεριφορές όσο και σε θεσμικές ή οργανωτικές ατέλειες. Μέσα 

από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση διαφαίνεται ο σκοπός αυτής της 

έρευνας που αναφέρεται στην αναζήτηση πιθανής συσχέτισης του φαινομένου με 

αυτό της ψυχολογικής παρενόχλησης. Για τη διερεύνηση αυτής της σχέσης, 

διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα πεδίου με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου σε υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βάση τα ευρήματα 

στο συγκεκριμένο δείγμα, η ψυχολογική παρενόχληση φαίνεται να συσχετίζεται 

σημαντικά θετικά με την οργανωσιακή διαφθορά. Η έρευνα προσφέρει δεδομένα και 

συμπεράσματα, σε ένα ανεξερεύνητο πεδίο, που μπορούν να συμβάλλουν στη 

μελλοντική διερεύνηση και συσχέτιση των δύο φαινομένων. Διατυπώνει ερωτήματα 

σχετικά με το χρόνο, τις αιτίες, τις μορφές αλλά και τα αποτελέσματα που δύναται να 

επιφέρουν συμπεριφορές ψυχολογικής παρενόχλησης στην οργανωσιακή διαφθορά. 

Τέλος, παρατίθενται προτάσεις για τη διερεύνηση και άλλων μεταβλητών που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση μίας 

πιο αποτελεσματικής αλλά  και ποιοτικής δημόσιας διοίκησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαφθορά, Οργανωσιακή Διαφθορά, Ψυχολογική Παρενόχληση, 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ABSTRACT 

The phenomenon of corruption in the public sector has a long-standing dimension and 

is at the center of social and political relations. The reforms that have taken place in 

modern public administration have not been able to eliminate the phenomenon so far. 

Particularly organizational corruption is a complex phenomenon with many aspects 

related to both individual and collective behaviors as well as institutional or 

organizational imperfections. The bibliographic review and analysis reveals the 

purpose of this research, which relates to the search for a possible correlation of the 

phenomenon with that of psychological harassment. To investigate this relationship, a 

sample survey was conducted using a structured questionnaire for local government 

officials. Based on the findings in this sample, psychological harassment seems to 

correlate significantly positively with organizational corruption. Research offers data 

and conclusions, in an unexplored field, that can contribute to the future exploration 

and correlation of the two phenomena. It raises questions about the time, the causes, 

the forms and the results that can lead to psychological harassment behaviors in 

organizational corruption. Finally, proposals are made to explore other variables of 

interest and could serve to form a more effective but also high quality public 

administration. 

 

Key words: corruption, organizational corruption, psychological harassment, local 

government 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…………………………………………………………………..….iii 

ΣΥΝΟΨΗ…………………………………………………………………...….…… iv 

ABSTRACT…………………………………………………………………….…….v 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ……………………………………………….……vi 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ……………………………….....vii 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    1.1 Η οργανωσιακή διαφθορά και η ψυχολογική παρενόχληση στη Δημόσια        

Διοίκηση………………………………………………………………………………1 

    1.2 Σκοπός, στόχοι και συνεισφορά της έρευνας………………………………….2 

    1.3 Δομή εργασίας………………………………………………………………  ..3 

2.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Ψυχολογική Παρενόχληση………………………………………………….…..5 

    2.1.1 Εννοιολογική Προσέγγιση Ψυχολογικής Παρενόχλησης……...……………5 

    2.1.2 Εργαλεία Μέτρησης Ψυχολογικής Παρενόχλησης………………………….9 

    2.1.3 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ψυχολογικής Παρενόχλησης……………….11 

    2.1.4 Επιπτώσεις Ψυχολογικής Παρενόχλησης………………………..……….…13 

    2.1.5 Εμπειρικά δεδομένα Ψυχολογικής Παρενόχλησης στη Διεθνή 

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………….15 

    2.1.6 Εμπειρικές έρευνες Ψυχολογικής Παρενόχλησης στη Δημόσια 

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση ………………………………………………….…17 

    2.1.7 Εμπειρικές έρευνες Ψυχολογικής Παρενόχλησης στην Ελληνική Δημόσια    

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση……………………………………………………..20 

2.2 Οργανωσιακή  Διαφθορά…………………………………………………….…22 

    2.2.1 Εννοιολογική Προσέγγιση της Διαφθοράς……………………………….…22 

    2.2.2 Εννοιολογική Προσέγγιση της Οργανωσιακής Διαφθοράς……………..…..25 

    2.2.3 Μέτρηση της Διαφθοράς…………………………………………………….27 



vii 

 

    2.2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Οργανωσιακής Διαφθοράς……………...31 

    2.2.5 Η Κανονικοποίηση της Διαφθοράς στην Οργάνωση………………………..33 

    2.2.6 Η Οργανωσιακή Διαφθορά ως απόρροια της Θεσμικής Διαφθοράς………..35 

    2.2.7 Οι Επιπτώσεις της Διαφθοράς……………………………………………….38 

    2.2.8 Εμπειρικές έρευνες Οργανωσιακής Διαφθοράς στη Διεθνή Δημόσια  

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση……………………………………………………..39 

    2.2.9 Εμπειρικές έρευνες Οργανωσιακής Διαφθοράς στην Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση……………………………………………………..43 

    2.2.10 Καταγγελίες περιστατικών Διαφθοράς στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.49 

    2.2.11 Ετήσιες εκθέσεις για τη Διαφθορά στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση……51 

2.3 Η ψυχολογική παρενόχληση ως φαινόμενο οργανωσιακής διαφθοράς στη 

Δημόσια Διοίκηση ………………………………………………………………….53 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ… 

    3.1 Ερευνητική Μέθοδος…………………………………………………………..57 

    3.2 Γνωστοποίηση και αντιδράσεις της διεύθυνσης και των υπαλλήλων των 

Ο.Τ.Α.......................................................................................................................... 58 

    3.3 Συγκρότηση Δείγματος………………………………………………………..59 

    3.4 Όργανα Συλλογής Δείγματος……………………………………………….…62 

    3.5 Κλίμακες μέτρησης……………………………………………………………63 

4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ… 

    4.1 Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας………………………………………...…..64 

    4.2 Ανάλυση Συσχέτισης………………………………………………………..…65 

    4.3 Συζήτηση Ευρημάτων Έρευνας…………………………………………….…66 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΕΡΕΥΝΑΣ…………………………………………………………………………………67 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………...71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α  : Perceptions of Organizational Politics Scale (POPs)……….....86 

Παράρτημα Β : NAQ (Negative Act Questionnaire)..............................................87 

 

 

 

 



viii 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ 

Γράφημα 2.1.1- Βαθμός Ψυχολογικής Παρενόχλησης………………………………15 

Γράφημα 2.1.2 -Αιτίες που σχετίζονται με το εργασιακό στρες……………………..17 

Γράφημα 2.2.1- Κόστος της διαφθοράς σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία ……………40 

Γράφημα 2.2.2-  Κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα…………………………........44 

Γράφημα 2.2.3 - Οι πιο διεφθαρμένες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα…………….....45 

Γράφημα 2.2.4 - Σύγκριση διαφθοράς μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα………................................................................................................................46 

Γράφημα 2.2.5- Άποψη των πολιτών για το εάν η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία χώρα 

δίχως διαφθορά…………………………………………………………………….....47  

Γράφημα 2.2.6 Κλίμακα μέτρησης αντιμετώπισης της διαφθοράς………….…...….48 

Γράφημα 2.2.7  Ποσοστό καταγγελιών &  Φορέας Καταγγελίας…………………...50 

Γράφημα 3.1- Κατανομή φύλου των υποκειμένων έρευνας………………………...60 

Γράφημα 3.2- Κατανομή ηλικίας των υποκειμένων έρευνας……………………….60 

Γράφημα 3.3- Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης υποκειμένων έρευνας………..61 

Γράφημα 3.4- Κατανομή κατοχής ή όχι, θέσης ευθύνης υποκειμένων έρευνας…....61 

Γράφημα 3.5 -Κατανομή του χρόνου Υπηρεσίας στην Παρούσα Θέση Εργασίας των 

Υποκειμένων της Έρευνας…………………………………………………………..62 

Πίνακας 4-1 Περιγραφικά στοιχεία……………………………………………….…64 

Πίνακας 4-2 Ανάλυση συσχέτισης……………………………………………….….65 

 

 



1 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η οργανωσιακή διαφθορά και η ψυχολογική παρενόχληση στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η σημερινή μορφή των Ο.Τ.Α. είναι αποτέλεσμα του προγράμματος Καλλικράτη, 

ακριβέστερα “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Ν. 3852/2010)
1
. Κύριος στόχος είναι η 

εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης στη λήψη των αποφάσεων και η 

αποτελεσματική άσκηση των ενισχυμένων αρμοδιοτήτων τους. Η λειτουργία των 

Ο.Τ.Α. όπως και του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, χαρακτηρίζεται από σοβαρές 

δυσλειτουργίες, όπως ύπαρξη απαρχαιωμένων ή περιττών ρυθμίσεων, απουσία 

συγκροτημένου μηχανισμού και διαδικασιών συστηματικής αξιολόγησης της 

ποιότητας και των επιπτώσεων των παραγόμενων ρυθμίσεων και βελτίωσης των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων, πολυδαίδαλη νομοθεσία, πλήρη απουσία οργάνωσης σε 

θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας, αδυναμίες στοχοθεσίας, 

παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της απόδοσης 

και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, παρουσιάζει αδυναμία 

προσαρμογής των δομών και της οργάνωσης της εργασίας των υπηρεσιών προς τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες και αρμοδιότητες των δημόσιων οργανισμών, περιορισμένη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών και τις 

συναλλαγές τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
2
. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν 

ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη παθολογικών νοοτροπιών και 

πρακτικών όπως αυτά της διαφθοράς και της ψυχολογικής παρενόχλησης. 

Το φαινόμενο της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα έχει διαχρονική διάσταση. Από τους 

νόμους του Σόλωνα έως τη σύγχρονη εποχή βρίσκεται στο επίκεντρο των σχέσεων 

κοινωνίας και πολιτικής. «Η παραβίαση της αρχής της νομιμότητας προς εξυπηρέτηση 

ιδιοτελούς σκοπού από τον προσωπικό φορέα του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση 

της δημόσιας εξουσίας» (Βαβούρας & Τσίρης, 2011) αποτελεί έναν από τους ορισμούς 

που νοηματοδοτούν το φαινόμενο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο σύνθετο που 

εμπεριέχει πολιτικές, οικονομικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις και με πολλές πτυχές 

όπως όλα τα κοινωνικά φαινόμενα. Η εκτεταμένη παρουσία των φαινομένων 

                                                           
1
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/157.pdf 

2
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.hellaskps.gr/2007-

2013/documents/ESPA/7_EP_DIOIKHTIKH_METARYTHMISH.pdf 
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διαφθοράς τα οποία, παρά τα θεσμικά μέτρα που καταβάλλονται, έχουν αποκτήσει 

ενδημικό χαρακτήρα, απαντώνται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και διοικητικών 

συναλλαγών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με κυριότερες εστίες τις υπηρεσίες 

του δημοσίου τομέα όπως η δικαιοσύνη, η αστυνομία, οι κρατικές επιχειρήσεις κ.α.  Η 

μέτρηση του φαινομένου γίνεται συνήθως μέσα από στατιστικές και έρευνες που 

καταγράφουν τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης ή αξιοποιώντας σχετικά δεδομένα και 

παράγοντας δευτερογενείς αναλύσεις. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

ακριβείς και συστηματικές έρευνες που μπορούν να μας πληροφορήσουν για την 

πραγματική έκταση του φαινομένου. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μας απασχολεί 

ειδικότερα το φαινόμενο της οργανωσιακής διαφθοράς για την οποία και υιοθετούμε 

τον ορισμό των Fleming και Zyglidopoulos (2009) οι οποίοι την εννοιολογoύν  ως την 

«κατάχρηση της οργανωσιακής θέσης ή εξουσίας για προσωπικό ή οργανωσιακό 

όφελος».  

Από την άλλη, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας στην 

ευρωπαϊκή ένωση, 1 στους 6 εργαζόμενους (16%), αναφέρει ότι έχει εκτεθεί σε 

ανάρμοστες κοινωνικές συμπεριφορές, πράξεις βίας και παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας του, καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα και την έκταση των αρνητικών 

συμπεριφορών στους οργανισμούς
3
. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και 

την Υγεία στην εργασία,  περιγράφει την παρενόχληση στον χώρο εργασίας ως την 

επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο ή ομάδα 

εργαζομένων, που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του
4
. Τόσο η 

οργανωσιακή διαφθορά όσο και η ψυχολογική παρενόχληση ενέχουν το στοιχείο της 

αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας και προϋποθέτουν την καταστρατήγηση των 

δικαιικών κανόνων του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο και του 

κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. 

    1.2 Σκοπός, στόχοι και συνεισφορά της έρευνας  

Αρνητικές συμπεριφορές όπως αυτές της ψυχολογικής παρενόχλησης και της 

οργανωσιακής διαφθοράς, επιφέρουν σοβαρά πλήγματα στη λειτουργία και την 

αποστολή των δημοσίων οργανισμών. Τα εμπειρικά ευρήματα τόσο σε διεθνή όσο και 

σε εθνικό επίπεδο, είναι απογοητευτικά και συνάμα ανησυχητικά. Ο βαθμός και η 

                                                           
3
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-

working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015 
4
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https: //osha.europa.eu/el/tools-and-

publications/publications/factsheets/23 
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συχνότητα με την οποία εμφανίζονται, καταδεικνύουν την έκταση αλλά και το εύρος 

τους. Ωστόσο οι έρευνες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους Ο.Τ.Α είναι πολύ 

περιορισμένες και αδυνατούν να αποτυπώσουν την πραγματική διάσταση των 

φαινομένων. Επιπλέον, η σύνδεση των τελευταίων ως εξαρτώμενες ή αλληλένδετες 

αρνητικές συμπεριφορές έχει διερευνηθεί ελάχιστα από τους μελετητές. 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα αυτής της έρευνας είναι εάν και σε ποιό βαθμό η  

ψυχολογική παρενόχληση συσχετίζεται με φαινόμενα οργανωσιακής διαφθοράς στους 

Ο.Τ.Α.,  προκειμένου να δώσει χρήσιμα στοιχεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να 

αποτελέσει σημείο αναφοράς για περαιτέρω έρευνα. Εξάλλου, η βιβλιογραφική έρευνα 

μας τροφοδοτεί με ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση του φαινομένου της 

οργανωσιακής διαφθοράς και της ψυχολογικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. 

Η χρησιμότητα της έρευνας έγκειται καταρχάς στο γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά, 

από όσο γνωρίζουμε, αποτυπώνονται ποσοτικά δεδομένα και γίνεται συσχέτιση των 

φαινομένων της οργανωσιακής διαφθοράς και της ψυχολογικής παρενόχλησης σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά δεύτερο τα αποτελέσματα της έρευνας 

μπορούν να δώσουν σημαντικά στοιχεία για τους Ο.Τ.Α., για δύο παράγοντες που 

αναπτύσσονται με μυστικότητα και υπονομεύουν ατομικά, οργανωσιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα. Τρίτον, η διεξαγωγή μίας τέτοιας έρευνας αποτελεί πρόκληση 

για τον ερευνητή καθώς έχει να ξεπεράσει σκοπέλους που σχετίζονται με την επιθυμία 

ή όχι των ερωτώμενων να απαντήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια σε σκληρές ερωτήσεις. 

Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα μπορούν να δώσουν μία αρχική απάντηση στο κατά 

πόσο οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι έτοιμοι 

να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν την ύπαρξη των φαινομένων στο χώρο εργασίας 

τους, έτσι ώστε αργότερα, να συνεισφέρουν συνειδητά στην προσπάθεια 

μετασχηματισμού τους. 

 

1.3 Δομή εργασίας και μεθοδολογία έρευνας 

Η εργασία απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναδεικνύεται 

το βασικό ερευνητικό πρόβλημα και η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται 

μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχικά δίνεται μία σειρά ορισμών για την 

ψυχολογική παρενόχληση, τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται και τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από την άσκηση της. Επιπλέον, αναφέρονται μερικά από 
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τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται, οι προσδιοριστικοί παράγοντες που την 

προκαλούν και εμπειρικά δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και από έρευνες 

που διεξήχθησαν στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ιδιαίτερα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, προστίθενται οι έννοιες της 

διαφθοράς και ιδιαίτερα της οργανωσιακής διαφθοράς, τα εργαλεία μέτρησής της, 

καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις της. Ακολουθούν κάποιες 

θεωρίες που προσεγγίζουν την κατανόηση της διεφθαρμένης συμπεριφοράς εντός μίας 

οργάνωσης και ιδιαίτερα αυτή της θεσμικής διαφθοράς. Τέλος αναφέρονται εμπειρικές 

έρευνες στην Ελληνική και Διεθνή Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

καθώς και ετήσιες εκθέσεις που αποτυπώνουν το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου επιχειρείται η σύνδεση της ψυχολογικής 

παρενόχλησης και της οργανωσιακής διαφθοράς. Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών 

στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης γίνεται με βάση τις υπάρχουσες εμπειρικές έρευνες 

και αποτελεί το σημείο εκκίνησης της δικής μας έρευνας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η  ερευνητική Μέθοδος που ακολουθήθηκε για την 

εμπειρική προσέγγιση της ερευνητικής υπόθεσης, η συγκρότηση του δείγματος και τα 

όργανα συλλογής των δεδομένων και τέλος οι κλίμακες μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η ανάλυση αξιοπιστίας τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, η ανάλυση της συσχέτισης των δύο 

μεταβλητών και επακολουθεί η συζήτηση των ευρημάτων με την οποία αποπειράται 

σύγκριση με υπάρχουσες εμπειρικές έρευνες. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα, οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και οι περιορισμοί της παρούσας. 

Τέλος η εργασία κλείνει με την παράθεση της βιβλιογραφίας και τα παραρτήματα. 

Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των φαινομένων της ψυχολογικής 

παρενόχλησης και της οργανωσιακής διαφθοράς, διενεργήθηκε δειγματοληπτική 

έρευνα πεδίου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ατομικής συμπλήρωσης, σε 

υπαλλήλους της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Το υπό έρευνα δείγμα ορίστηκε να 

είναι 300 εργαζόμενοι απασχολούμενοι σε διοικητικές υπηρεσίες. Για τις ανάγκες της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας από πέντε Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε σχέση με τις δύο 

μεταβλητές που εξετάζονται στη συγκεκριμένα έρευνα, η ψυχολογική παρενόχληση 

φαίνεται πώς συσχετίζεται υψηλά θετικά με την οργανωσιακή διαφθορά (r=,497) και 

στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας p= 0,01. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Ψυχολογική Παρενόχληση 

2.1.1 Εννοιολογική Προσέγγιση Ψυχολογικής Παρενόχλησης 

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

εργασία, δεν υπάρχει διεθνώς ενιαίος και αποδεκτός όρος που να προσδιορίζει με 

απόλυτη ακρίβεια την έννοια της ψυχολογικής παρενόχλησης. H διαφορετική 

προσέγγιση του θέματος σε συνδυασμό με το πλήθος των εκδηλώσεων και 

συμπεριφορών που εμφανίζει το φαινόμενο, συνθέτουν την έννοια της ψυχολογικής 

παρενόχλησης, προσφέροντας τη δυνατότητα προσέγγισής της με διαφορετικό τρόπο 

από τους ερευνητές (Κατραμάδου, 2005).  Η οροδοσία της έννοιας που περιγράφει την 

κατ΄εξακολούθηση ψυχολογική παρενόχληση στον εργασιακό τομέα, διαφοροποιείται 

ανάλογα με το συγγραφέα, την ακαδημαϊκή πειθαρχία και τη χώρα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες όπου συναντάμε ορολογίες όπως: employee 

emotional abuse, generalized workplace abuse, mistreatment, workplace incivility, 

harassment, scapegoating, workplace trauma, non-sexual harassment, victimization 

κ.α. με στόχο την περιγραφή και διερεύνηση της αντίστοιχης μορφής επιθετικής 

διαπροσωπικής συμπεριφοράς (Keashly & Jagatic, 2003). Σε κάθε περίπτωση, οι 

λέξεις bullying και mobbing
5
 χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι όροι στη βιβλιογραφία 

από τους ερευνητές του μάνατζμεντ και της ψυχολογίας (Lutgen-Sandvik, Namie, & 

Namie, 2009).  

Σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση, σε σχέση με τον όρο workplace violence, αυτή 

συνίσταται στην προέλευση της βίας η οποία ναι μεν συντελείται σε εργασιακό χώρο, 

δίχως να αποτελεί τον κανόνα, αλλά προκαλείται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, 

εμπεριέχει εγκληματικά στοιχεία και κυρίως, δεν εμφανίζεται με τη συχνότητα που 

παρατηρείται στην ψυχολογική παρενόχληση (Barron, 2009). Διαφοροποίηση επίσης 

συναντάται στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο μελετάται κυρίως 

από την οπτική γωνία της έμφυλης βίας και διαφοράς (Morgan, Gomes, & Owens, 

2001). Η ψυχολογική παρενόχληση εμφανίζεται «όταν ένα ή περισσότερα άτομα 

συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπόκεινται σε αρνητική μεταχείριση 

εκ μέρους ενός, είτε και περισσοτέρων ατόμων, όπου ο/οι πρώτος/οι, δύσκολα 

                                                           
5
 Ο όρος Bullying χρησιμοποιείται κυρίως στις Αγγλόφωνες χώρες όπως Βρετανία, Ιρλανδία, 

Αυστραλία, Βόρεια Ευρώπη και Τουρκία ενώ ο όρος mobbing σε Γερμανόφωνες χώρες και την 

Ολλανδία, βλέπε: Constantin, (2013).  
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μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους έναντι των τελευταίων»
6
. Στην περίπτωση 

που υπάρχει έντονος διαπληκτισμός μεταξύ δύο ομότιμων σε ισχύ αντιπάλων, τότε δεν 

υφίσταται ψυχολογική παρενόχληση, (Einarsen, 2000; Einarsen & Skogstad, 1996; 

Leymann, 1993; Zapf, 1999; Einarsen, Racknes and Matthiesen, 1994; Nielsen et al., 

2009).  

Σύμφωνα με τον Adams (1997), ψυχολογική παρενόχληση ορίζεται o επίμονος 

εξευτελισμός και υποβάθμιση της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από αισχρά λόγια και 

σκληρές πράξεις που υποσκάπτουν σταδιακά την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση 

του ατόμου. Για τον (Leymann, 1990; 1996), είναι μια κατάσταση στην οποία ένα 

άτομο υπόκειται σε μακροχρόνια, επαναλαμβανόμενη και σοβαρή παρενόχληση την 

οποία εκλαμβάνει ως οδυνηρή και καταπιεστική συμπεριφορά. Αυτές οι αρνητικές 

επιθέσεις στην προσωπική και επαγγελματική τους απόδοση είναι συνήθως 

απρόβλεπτες, παράλογες και άδικες ενώ λαμβάνουν χώρα πάντα και αποκλειστικά 

μέσα στην οργάνωση με το θύμα πιθανότατα να γνωρίζει τον ηθικό αυτουργό-δράστη. 

Οι Einarsen, Hoel, Zapf και Cooper (2003), διατυπώνουν την άποψη ότι, η έννοια της 

ψυχολογικής παρενόχλησης εκτός από τις στοχευμένες, επαναλαμβανόμενες,  με 

υψηλή συχνότητα και κλιμακούμενες αρνητικές πράξεις σε ένα ή περισσότερα άτομα, 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επίσης τις πράξεις που στοχεύουν και στο περιεχόμενο 

της εργασίας του ατόμου.  

Παρόμοια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία,  

περιγράφει την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ως την επαναλαμβανόμενη 

αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων, που 

προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του
7
. Η παρενόχληση ενέχει 

συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας από την οποία τα 

θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευτούν
8
. Ως αδικαιολόγητες συμπεριφορές 

μπορούν να χαρακτηριστούν αυτές που ένα έλλογο άτομο αντιλαμβάνεται ως 

ταπείνωση, υπονόμευση, κακομεταχείριση, απειλή, εκφοβισμό, υπό το πρίσμα των 

ανάλογων συνθηκών και σύμφωνα πάντα με την υποκειμενική αντίληψη του εκάστοτε 

ατόμου (Agervold, 2007) καθώς και παρεμβάσεις στην εργασία ή δολιοφθορές με 

                                                           
6
 Αυτός ο ορισμός βασίστηκε πάνω στις έρευνες που έγιναν για το σχολικό bullying και τονίζουν τη 

διαφορά που υφίσταται μεταξύ πραγματικής και αντιληπτής δύναμης ή αντίστοιχα αδυναμίας μεταξύ 

του θύτη και του θύματος. 
7
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://osha.europa.eu/el 

8
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://osha.europa.eu/el/tools-and-

publications/publications/factsheets/23 
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απώτερο σκοπό σε κάποιες περιπτώσεις, την αποτροπή διεκπεραίωσης της (Lutgen-

Sandvik, Namie & Namie, 2009) και εκφράζεται μέσα από μία αλυσίδα 

αντιδεοντολογικών και αρνητικών συμπεριφορών οι οποίες, ενώ φαινομενικά είναι 

ασύνδετες μεταξύ τους, στην πραγματικότητα αποτελούν όλες μέρος μίας στρατηγικής 

εκφοβισμού, ταπείνωσης και αποδυνάμωσης του στόχου (Leymann, 1996). Επιπλέον 

στις συμπεριφορές περιλαμβάνονται ενέργειες ατόμων ή ομάδας, που ενδεχομένως 

ενέχουν κατάχρηση εξουσίας ή συνεργάτες που επιτίθενται ομαδικά σε συναδέλφους ή 

σπανιότερα υφιστάμενοι που υβρίζουν ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης (Einarsen, et 

al., 2003).  

Για τους Lutgen-Sandvik, Tracy και Alberts (2007), η ψυχολογική παρενόχληση στον 

εργασιακό χώρο αποτελεί έναν τύπο επιθετικής συμπεριφοράς που ξεπερνά τα όρια 

της αγένειας και διακρίνεται από τη συχνότητα, την κλιμάκωση της έντασης, τη 

διάρκεια και την ανισότητα της εξουσίας (Lutgen-Sandvik et al., 2007; Rayner & 

Keashly, 2005). Επιπλέον, ο Νορβηγός ερευνητής Stale Einarsen (1998), 

κατηγοριοποίησε το φαινόμενο σε δύο τύπους με βάση το κίνητρο της ψυχολογικής 

παρενόχλησης και τις αρνητικές συμπεριφορές: α) σε αυτό που σχετίζεται με την 

εργασία του θύματος και β) σε αυτό που αποσκοπεί στη στοχοποίηση της 

προσωπικότητας του θύματος, με δόλιες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν 

προσωπικά συμφέροντα, ή ευκαιριακές επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Παπαλεξανδή και 

Γαλανάκη (2011), στην παραπάνω κατηγοριοποίηση κατέληξαν και σειρά ερευνητών 

αργότερα (πχ Beswick, Gore & Palferman, 2006; Einarsen et al., 2009; Hoel, Glaso, 

Hetland, Cooper & Einarsen, 2010) επιβεβαιώνοντας τον αρχικό ισχυρισμό του 

Einarsen. 

 Η Keashly (1998) πρότεινε επτά καθοριστικά στοιχεία – συμπεριφορές που ορίζουν 

την ψυχολογική παρενόχληση και τα οποία είτε αναγνωρίζονται ξεκάθαρα, είτε 

υπονοούνται στη βιβλιογραφία. Πρόκειται για συμπεριφορές: α) λεκτικές και μη 

λεκτικές (εκτός από τη σωματική επαφή), β) επαναλαμβανόμενες ή προσχεδιασμένες, 

γ) ανεπιθύμητες από τον στόχο, δ) που παραβιάζουν το μέσο κοινό αποδεκτό πρότυπο 

συμπεριφοράς προς τους άλλους, ε) που προκαλούν βλάβες ή αιτίες (ψυχολογικών / 

φυσικών) ζημιών στο στόχο, στ) προορίζονται να βλάψουν ή να ελεγχθούν από τον 

θύτη και τέλος ζ) προσβλέπουν στην εκμετάλλευση της θέσης ισχύος του θύτη, έναντι 

του θύματος. Εξάλλου ο MacIntosh (2005) αναφέρει ότι σύμφωνα με τους (Cortina, 

Magley, Williams, & Langhout, 2001; Einarsen, 1999; Lee, 2000) συμπεριφορές 
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κατάχρησης εξουσίας χαρακτηρίζουν τα περισσότερα περιστατικά εργασιακού 

εκφοβισμού. Το φαινόμενο πολλές φορές μένει στην αφάνεια καθώς δεν μπορούν να 

αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν οι λεπτοί, δόλιοι και άκρως μυστικοί χειρισμοί, 

ιδιαίτερα σε μικρές οργανώσεις και κοινωνίες, όπου οι εργαζόμενοι ενδεχομένως να 

είναι και γείτονες (Anderson, 2002; Kreitzer, Wright, Hamlin, Towey, Marko, & 

Disch, 1997).  

Σύμφωνα με τους Lutgen-Sandvik, Namie και Namie (2009) οι πράξεις που 

σχετίζονται με τον εργασιακό εκφοβισμό, εκδηλώνονται με τους παρακάτω τρόπους: 

 Αγένεια, απρέπεια, έλλειψη σεβασμού, συγκαταβατική στάση 

 Υποτιμητικά σχόλια, χρήση χαρακτηρισμών, υβριστικές/προσβλητικές 

παρατηρήσεις σχετικά με την προσωπική ζωή ή τα χαρακτηριστικά του ατόμου 

 Εκρήξεις, νευρικά ξεσπάσματα (φωνές, κραυγές, βρισιές), θυμωμένος τόνος 

φωνής  

 Απειλές (για απώλεια εργασίας, σωματική βλάβη, αντίποινα) εξαναγκασμό,  

εκφοβισμό 

 Απόκρυψη απαραίτητων πληροφοριών/υλικού, σαμποτάρισμα-δολιοφθορά 

εργασίας 

 Επιθετικό βλέμμα ή έκφραση προσώπου (μορφασμοί, προκλητικές εκφράσεις, 

παρατεταμένο κοίταγμα) εχθρική γλώσσα του σώματος (δάχτυλο που 

δείχνει/αποκρότημα δακτύλων/βαριά πατήματα ποδιών, σφίξιμο γροθιάς) 

 Ταπείνωση, γελοιοποίηση, μειωτικοί χαρακτηρισμοί μπροστά σε άλλους και 

πρόκληση αμηχανίας σε δημόσιο χώρο 

 Αγνόηση δηλώσεων, αιτημάτων ή απόψεων 

 Αποκλεισμό από την κοινωνική ζωή που αναπτύσσεται στο χώρο της εργασίας, 

αποφυγή, απομόνωση, αντιμετώπιση ως μή υπάρχουσα οντότητα. 

 Διακοπές, σταμάτημα ομιλίας και υπεράσπισης προσωπικότητας 

 Προσβολές, σαρκασμός και αστεία σε βάρος του στόχου 

 Εκθείαση της θέσης ισχύος, διαρκής υπενθύμιση ελέγχου και εξουσίας 

 Κουτσομπολιά, κινδυνολογίες, συκοφαντίες 

 Ρίψη αντικειμένων, βίαιο κλείσιμο πόρτας, ρίξιμο πραγμάτων με τρόπο που να 

προκαλεί ισχυρό θόρυβο, φθορά ξένης περιουσίας 

 Σωματική επίθεση και κίνδυνος σωματικής βίας και βλάβης 

 Υπέρμετρη συνεχής κριτική 
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 Μή ανάθεση εργασίας ή ανάθεση ανούσιας εργασίας, ή ανάθεση καθηκόντων 

με ταπεινωτικό και προσβλητικό χαρακτήρα ή ανάθεση εργασιών με 

προθεσμίες εντός των οποίων είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν 

 Άδικες κατηγορίες, αναζήτηση “αποδιοπομπαίου τράγου”, κριτική, 

αμφισβήτηση ικανοτήτων, στοχοποίηση του έργου του εκάστοτε στόχου 

 Στιγματισμό προσώπων (ψυχικά ασθενείς, απείθαρχοι, ταραξίες, 

προβληματικοί εργαζόμενοι) 

 Αυστηρή εποπτεία, υπέρμετρη επιτήρηση 

 Ανόμοια μεταχείριση (διαφορετικά πρότυπα για διαφορετικούς υπαλλήλους, 

μη τήρηση υποσχέσεων, αδυναμία παροχής προτύπων και αρνητική κριτική 

των αποτελεσμάτων μετά, διαδοχική αντιμετώπιση από ήπια σε σκληρή και το 

αντίστροφο) 

 Υπαινιγμούς, υποδείξεις προς το θύμα να παραιτηθεί ή να μετακινηθεί παρά τη 

θέλησή του 

 Προσβλητικά μηνύματα, τηλεφωνήματα, προκλητικά e-mails 

Συνοψίζοντας, η ψυχολογική παρενόχληση ως έννοια, περικλείει ένα ευρύ φάσμα από 

αρνητικές συμπεριφορές, οι οποίες αναπτύσσονται εντός μίας οργάνωσης και 

εμφανίζονται μέσα από πλήθος λεκτικών και σωματικών επιθέσεων. Οι πράξεις, 

χαρακτηρίζονται από σκοπιμότητα, επιμονή, κλιμάκωση και επαναληψιμότητα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ συνήθως παρατηρείται ανισότητα ισχύος μεταξύ των 

δρώντων. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και σύνθετο φαινόμενο, οι 

συνέπειες του οποίου, μπορούν να βλάψουν τόσο ανθρώπινες προσωπικότητες όσο και 

οργανωσιακές οντότητες. 

2.1.2 Εργαλεία Μέτρησης Ψυχολογικής Παρενόχλησης 

Η μέτρηση της ψυχολογικής παρενόχλησης σε έναν οργανισμό είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί δεδομένου ότι: α) δεν υπάρχει κοινό εννοιολογικό πλαίσιο (δεδομένης της 

διαφοροποίησης που παρουσιάζεται σε σχέση με τη διάρκεια, τη συχνότητα και τη 

μορφή του φαινομένου, β) υπάρχει πολυπλοκότητα και ιδιομορφία σε κάθε οργανισμό 

και γ) ποικίλει η δυνατότητα προσέγγισης του φαινομένου (ατομικό, κοινωνικό, 

ολιστικό, εργονομικό επίπεδο). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως 



10 

 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) ποιοτικά εργαλεία (συνέντευξη
9
, focus group

10
, 

counseling
11

) και β) ποσοτικά εργαλεία. 

Σχετικά με τα ποσοτικά εργαλεία τα πλέον δημοφιλή είναι: 

 Το ερωτηματολόγιο LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization) 

 Aναπτύχθηκε από τον Leymann το 1996, με την καταγραφή 45 χαρακτηριστικών 

συμπεριφορών ψυχολογικής βίας, τις οποίες κατηγοριοποίησε σε 5 ομάδες που 

σχετίζονται με τη δυνατότητα επικοινωνίας, τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική 

εικόνα, την επαγγελματική κατάσταση/εργασιακή πρακτική και την υγεία του 

εργαζόμενου. Το εργαλείο δεν παραθέτει εννοιολογικό ορισμό του φαινομένου και 

έτσι οι ερωτώμενοι απαντούν με βάση τα δικά τους κριτήρια. Κάθε ερώτηση 

αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο ψυχολογικής βίας, για την οποία ζητείται να 

καταγραφεί πόσο συχνά παρουσιάζεται τους τελευταίους 6 μήνες στο εργασιακό 

περιβάλλον. 

 Το ερωτηματολόγιο NAQ (Negative Act Questionnaire) 

 Αποτελείται από 22 ερωτήσεις που αναφέρονται σε ενδεχόμενες άμεσες και έμμεσες 

επιθέσεις ψυχολογικής παρενόχλησης που υφίστανται ο εργαζόμενος. Στη συνέχεια 

δίνεται ένας ορισμός της έννοιας ψυχολογικής παρενόχλησης και ζητείται από τον 

ερωτώμενο να απαντήσει εάν με βάση τον ορισμό που του δόθηκε, θεωρεί τον εαυτό 

του θύμα και με ποια χρονική συχνότητα γίνεται στόχος αρνητικών επεισοδίων, σε 

χρονικό διάστημα 6 μηνών. Το εργαλείο χρησιμοποιείται μόνο για την καταγραφή και 

τη μέτρηση της συχνότητας, της έντασης και της επικράτησης του εκφοβισμού, στο 

χώρο εργασίας
12

. 

 Το ερωτηματολόγιο WHS (Work Harassment Scale) 

 Βασίζεται στον ορισμό που ανέπτυξαν οι Björkqvist, Österman και Lagerspetz (1994) 

σύμφωνα με τον οποίο ψυχολογική παρενόχληση είναι: επαναλαμβανόμενες ενέργειες 

που έχουν στόχο τον ψυχικό (αλλά μερικές φορές και το σωματικό) πόνο 

κατευθυνόμενες σε ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία για κάποιο λόγο δεν είναι ικανά 

                                                           
9
 Η προσωπική συνέντευξη είναι μια τεχνική η οποία στοχεύει στην καταγραφή του τρόπου με τον 

οποίο ένας εργαζόμενος κατανοεί και περιγράφει τη σχέση που έχει με το εργασιακό του περιβάλλον. 
10

 Η τεχνική focus group αναφέρεται σε συνέντευξη ομάδας εργαζομένων στους οποίους απευθύνονται 

διάφορες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, γενικού ή ειδικού περιεχομένου, σε θέματα σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας. 
11

 Η παροχή συμβουλών (counseling) είναι το πλέον καινοτόμο εργαλείο αξιολόγησης της ψυχολογικής 

παρενόχλησης, αφού ο εντοπισμός των αιτιολογικών παραγόντων γίνεται μέσα από τη λήψη 

παρεμβατικών μέτρων που έχουν σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου. 
12

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.uib.no/en/rg/bbrg/44072/workplace-bullying 
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να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24 

ερωτήσεις στην οποία οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert (ποτέ, σπάνια, περιστασιακά, συχνά, πολύ συχνά). Οι 

εργαζόμενοι καλούνται να επισημάνουν πόσες φορές τους τελευταίους 6 μήνες έχουν 

υποστεί ταπεινωτική και καταπιεστική συμπεριφορά από πλευράς των συναδέλφων ή 

του εργοδότη τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

 

2.1.3 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ψυχολογικής Παρενόχλησης 

Με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση των Hoel και Salin (2003), Zapf και Einarsen 

(2003), ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά των θυμάτων και των θυτών, των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ή τη δυναμική της ομάδας και της εργασιακής 

οργάνωσης, φαίνεται πως συσχετίζονται με την εμφάνιση της ψυχολογικής 

παρενόχλησης, σε διάφορα οργανωτικά πλαίσια. Σε ότι αφορά τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του θύτη, αυτά μπορεί να είναι: η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο 

ναρκισσισμός, η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και οι μικροπολιτικοί στόχοι που 

ενεργοποιούν αρνητικές συμπεριφορές. Επίσης, η απουσία ενσυναίσθησης και 

εσωτερικής ισορροπίας καθώς και διάφορες ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με 

την προσωπικότητα του θύτη, μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία ενεργοποίησης 

ανάλογων συμπεριφορών. Σε σχέση με το φύλο και τη θέση στην οργάνωση, οι 

έρευνες έδειξαν ότι θύτες είναι κυρίως άνδρες, με θέση προϊσταμένου ή διευθυντή 

(Zapf et al., 2003) που αυτοχαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επιθετικοί σε διάφορες 

καταστάσεις και προκλήσεις
13

. 

Από την άλλη, η πλευρά των θυμάτων χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό 

αυτοεκτίμησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, αδυναμία διαχείρισης δύσκολων 

καταστάσεων, χαμηλό βαθμό διεκδίκησης και ανταγωνισμού, και υψηλό αίσθημα 

καχυποψίας. Επίσης άτομα με ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων, φαίνεται ότι 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να ταλαιπωρηθούν μακροχρόνια ψυχικά και 

σωματικά, από πράξεις ψυχολογικής παρενόχλησης και σοβαρών προσωπικών 

συγκρούσεων (Einarsen et al., 2003). Άλλες ομάδες που κινδυνεύουν να εκτεθούν σε 

φαινόμενα ψυχολογικής παρενόχλησης μπορεί να είναι οι νεοπροσληφθέντες, οι 

μαθητευόμενοι, οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο, οι εθελοντές, αυτοί που ανήκουν 

                                                           
13

 Αυτό κατέδειξε έρευνα των Einarsen, Raknes, Matthiesen και Hellesoy (1994), σε 2.200 Νορβηγούς 

εργαζόμενους, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι έχουν προβεί σε πράξεις ψυχολογικής παρενόχλησης προς 

τους συναδέλφους τους. 
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σε κάποια εθνική, θρησκευτική μειονότητα ή αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, ή 

έχουν ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις (Safe Work Australia, 2016)
14

. 

Αναφορικά με την οργάνωση, το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον (negative workplace 

environment) φαίνεται πως ενθαρρύνει αρνητικές συμπεριφορές. Το εργασιακό κλίμα 

(όπως: υψηλός φόρτος εργασίας, ασάφεια ρόλων, ελλειπή εκπαίδευση, μικρή 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, χαμηλό βαθμό ελέγχου εργασίας), ενώ ευθύνεται 

επίσης, για συμπεριφορές παρενόχλησης και κατάχρησης εξουσίας (Andersson, 2001; 

Quine, 2001). Οι έρευνες επίσης καταδεικνύουν ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να 

εμφανισθούν φαινόμενα εκφοβισμού (Baillien, Neyens, De Witte, De Cuyper, 2009; 

Skogstad, Matthiesen & Einarsen, 2007). Εξάλλου, όπως αναφέρουν οι Warszewska-

Makuch, Bedyńska και Żołnierczyk-Zreda (2015) σε μελέτη των Zapf, Knorz και 

Kulla (1996) σε σχέση με την υποστήριξη (ως κομμάτι του κοινωνικού κλίματος) που 

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τους συναδέλφους ή τους ανώτερους τους, αναφορικά 

με τον εκφοβισμό, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με 

το είδος της παρενόχλησης. Κατά συνέπεια για να εκδηλωθούν αρνητικές 

συμπεριφορές από τους θύτες θα πρέπει να ισχύουν δύο συνθήκες: α) ροπή του θύτη 

σε τέτοιες πράξεις και β) οργάνωση που επιτρέπει και κάποιες φορές επιβραβεύει 

τέτοιες συμπεριφορές (Brodsky, 1976). 

Άλλοι παράμετροι που σχετίζονται με την ψυχολογική παρενόχληση και την 

επιθετικότητα και δύναται να προκαλέσουν άγχος, θυμό, αίσθημα αδικίας, 

απογοήτευση και αρνητικές επιπτώσεις, είναι οι οργανωσιακές αλλαγές (πχ αλλαγή 

ηγεσίας, πρόσφατη αλλαγή στην εργασία, μείωση μισθών και προϋπολογισμών, 

κοινωνικές αλλαγές, όπως ποικιλομορφία στις ομάδες εργασίας)
15

. Επιπλέον αρνητικές 

συμπεριφορές μπορούν να προκύψουν και να ενταθούν, όταν η οργάνωση δεν 

λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με συνέπεια, να εμφανιστούν πράξεις βίας και 

κατάχρησης εξουσίας (Ayoko, Callan & Hartel, 2003; Cortina et al., 2001; Zapf & 

Einarsen, 2001). Σε ότι αφορά το στυλ ηγεσίας, το αυταρχικό συσχετίζεται θετικά με 

το φαινόμενο (Hoel et al., 2010). Επίσης το απόλυτα ελεύθερο στυλ (laissez-faire ή 

non-interfering style) το αιρετικό και διχαστικό στυλ, μπορούν επίσης να ανοίξουν το 

                                                           
14

 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Guide for preventing and responding to workplace bullying 

(May, 2016) στην ιστοσελίδα: https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/guide-preventing-and-

responding-workplace-bullying 
15

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2006/hsl0630.pdf 
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δρόμο σε πράξεις ψυχολογικής παρενόχλησης (Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; 

Hoel & Cooper, 2000).  

Η κοινωνιολογική προσέγγιση και συγκεκριμένα η δυναμική της ομάδας, αποτελεί μία 

ισχυρή βάση στην οποία αναπτύσσεται η ζωή των κοινωνικών ομάδων. Τα θύματα της 

ψυχολογικής παρενόχλησης δεν έχουν κάποιο ατομικό χαρακτηριστικό που 

προσελκύει τους θύτες, αλλά καθίστανται αναπόφευκτα αντικείμενο παρενοχλήσεων, 

σύμφωνα με τη θεωρία του “αποδιοπομπαίου τράγου”. Με βάση τη συγκεκριμένη 

θεωρία, πρόκειται για έναν ρόλο που ξεπηδά μέσα από μία κοινωνική ομάδα και έχει 

ως στόχο την εξεύρεση και τη σπίλωση ενός ατόμου προκειμένου να αποφορτιστεί με 

επιθετικό τρόπο η εργασιακή απογοήτευση (Τούκας, Δεληχάς & Καραγεωργίου, 

2012). 

Η συσχέτιση της ψυχολογικής παρενόχλησης με τους παραπάνω παράγοντες, 

καταδεικνύει τη σύνθετη μορφή του φαινομένου και την αντικειμενική αδυναμία 

αποτύπωσης των αιτιών που την προκαλούν, σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται πως 

μεμονωμένοι αλλά και πολυσχιδείς λόγοι (που πιθανότατα συνυπάρχουν σε μία 

οργάνωση), μπορούν να δημιουργήσουν κλίμα ανάπτυξης αρνητικών πράξεων και να 

επιφέρουν επιβλαβείς συνέπειες τόσο στο άτομο όσο και στον οργανισμό. 

 

2.1.4 Επιπτώσεις Ψυχολογικής Παρενόχλησης 

Η ψυχολογική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους έχει σειρά επιπτώσεων στην 

ψυχική, σωματική και κοινωνική υγεία των εργαζομένων, καθώς και των οικογενειών 

τους (Mikkelsen & Einarsen, 2001) και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια 

βαθιά τραυματική εμπειρία που στιγματίζει τα θύματα (Lutgen-Sandvik, 2008) και 

επηρεάζει βαθύτατα την ευζωία και την ευτυχία τους
16

.  

Έχει αποδειχθεί ότι η παρατεταμένη έκθεση σε συμπεριφορές εκφοβισμού επηρεάζει 

τόσο τις αντιλήψεις του ατόμου για το εργασιακό περιβάλλον όσο και αυτές για την 

ίδια του τη ζωή, η οποία εκλαμβάνεται από το θύμα ως γεμάτη κινδύνους, εχθρότητα 

και αβεβαιότητα (Janoff - Bulman, 1992) με αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματική 

εκτέλεση της εργασίας αλλά και στην κοινωνική και προσωπική του ζωή. Ο Leymann 

(1990) εκτιμά ότι 100–300 εξ αυτών που είχαν προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας στη 

                                                           
16

  Ευτυχία θεωρείται ο συνδυασμός τριών στοιχείων: η συχνότητα και ο βαθμός θετικής επιρροής και 

χαράς, η απουσία αρνητικών αισθημάτων, όπως κατάθλιψη ή άγχος και το μέσο επίπεδο ικανοποίησης 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, (Andrews & Withey, 1976; Diener, 1984). 
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Σουηδία  (περίπου 1.110 αυτοκτονικές συμπεριφορές σε έναν χρόνο) είχαν ιστορικό 

ψυχολογικής παρενόχλησης στην εργασία τους.  

Μελέτες έδειξαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ της ψυχολογικής παρενόχλησης και 

προβλημάτων που σχετίζονται με την σωματική και την ψυχική υγεία, όπως χρόνια 

κόπωση, αϋπνία, άγχος και προβλήματα λήψης αποφάσεων (Hogh & Dofradottir 2001; 

Einarsen & Mikkelsen 2003; Moayed, Daraiseh, Shell & Salem, 2006)
 
με υψηλή 

θετική συσχέτιση των πράξεων εκφοβισμού και της έντασης αλλά και της συχνότητας 

εμφάνισης ψυχοσωματικών συμπτωμάτων στα θύματα (Matthiesen & Einarsen, 2001; 

Meseguer et al., 2008), με κάποιους από αυτούς να έχουν καταφύγει σε ειδικούς αλλά 

και σε φαρμακευτική αγωγή (O’Moore, 2000) . 

 Η έκθεση σε εκφοβισμό έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη και το άγχος (Kivimäkia, 

et al., 2003) την αποχώρηση από την εργασία ή την αποτροπή εκτελεσής της 

(Hutchinson et al., 2008) με τη διακοπή σταδιοδρομίας και τη μείωση της ικανότητας 

για εργασία (Chappell & Martino, 2006; Hutchinson et al., 2008; McKay et al., 2008). 

Επιπλέον έχει συνδεθεί με μία σειρά από επιζήμια αποτελέσματα όχι μόνο για τα 

θύματα αλλά και για τους μάρτυρες-παρατηρητές του φαινομένου και την οργάνωση 

συνολικά (Lutgen-Sandvik et al., 2007; Rodriguez-Munoz et al., 2009; Trepanier et al., 

2013).  

Η ψυχολογική παρενόχληση στοιχίζει στην οργάνωση τόσο με άμεσους όσο και με 

έμμεσους τρόπους. Έτσι, σημειώνονται πολλές απουσίες εργαζομένων, χαμηλό ηθικό, 

μείωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, τραυματίζεται η φήμη της 

οργάνωσης, ανεβαίνουν τα κόστη της υγείας και της δικαιοσύνης και επέρχονται 

αναταράξεις στον κύκλο εργασίας με τις συχνές προσλήψεις νέων εργαζομένων, 

κινητικότητα, επανακαταρτίσεις κλπ. (Lieber, 2010). Άλλες συνέπειες μπορεί να 

συνδέονται με την ελλιπή εξυπηρέτηση των πελατών, αυξανόμενο αριθμό 

ατυχημάτων, αδυναμία λήψης σωστών αποφάσεων και τήρησης προδιαγραφών σε 

προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος, αναφορικά με το οικονομικό κόστος, μελέτες στην 

Αυστραλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν απώλειες ύψους AU$ 6-13 

δισεκατομμυρίων (Sheehan et al., 2001), €52 δισεκατομμυρίων, £13,75 

δισεκατομμυρίων (Giga, Hoel & Lewis, 2008),  αντίστοιχα. 

Η βιβλιογραφία συνδέει τις πράξεις ψυχολογικής παρενόχλησης με πολλαπλούς 

κινδύνους σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, πρόκειται για 

συμπτώματα που προσβάλλουν τις ατομικές και συλλογικές οντότητες και κοστίζουν 

τόσο σε ψυχολογικό και σωματικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.  
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2.1.5 Εμπειρικά δεδομένα Ψυχολογικής Παρενόχλησης στη Διεθνή Βιβλιογραφία 

 

Σύμφωνα με έρευνα του Workplace Bullying Institute το 2014, το 27% των 

Αμερικανών εργαζομένων είχαν υποστεί κάποιο είδος καταχρηστικής συμπεριφοράς, 

το 72% γνώριζαν για τα φαινόμενα εκφοβισμού, τα αφεντικά και κυρίως οι άντρες σε 

ποσοστό 69%, αποτελούσαν συνήθως τους θύτες, ενώ το 21% υπήρξαν μάρτυρες 

τέτοιων πράξεων
17

. Επιπλέον με βάση την ίδια έρευνα σε ποσοστό 56% το φαινόμενο 

είχε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω (top down), σε ποσοστό 11% από κάτω προς 

τα επάνω (bottom up) και σε ποσοστό 33% από τους συναδέλφους. 

 

 

Γράφημα 2.1.1- Βαθμός Ψυχολογικής Παρενόχλησης 

Πηγή: http://workplacebullying.org/multi/pdf/WBI-2014-US-Survey.pdf  

 

Σε σχέση με την αντίδραση των εργαζομένων στα φαινόμενα ψυχολογικής 

παρενόχλησης, η έρευνα κατέδειξε ότι το 25% εξ αυτών εκδήλωσαν άρνηση για το 

γεγονός, το 16% το υποτίμησαν (ως ένα μή σοβαρό γεγονός), το 15% το εκλογίκευσαν 

(με την έννοια ότι το ενέταξαν στα πλαίσια της ρουτίνας της δουλειάς), το 12% το 

απομόνωσαν και έδωσαν το έναυσμα σε διαδικασίες και πολιτικές, το 11% αμύνθηκαν 

όταν οι θύτες ήταν μάνατζερ, το 10% έδειξε συμπόνια για τα θύματα, το 6% το 

καταδίκασαν (έδειξαν μηδενική ανοχή) και ένα ποσοστό 5% ενθάρρυναν και 

                                                           
17

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.workplacebullying.org/wbiresearch/wbi-

2014-us-survey/ 

http://workplacebullying.org/multi/pdf/WBI-2014-US-Survey.pdf
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υποστήριξαν το γεγονός ως απαραίτητη προϋπόθεση ενός ανταγωνιστικού 

οργανισμού. 

 Αναφορικά με τις αντιδράσεις των συναδέλφων που υπήρξαν θύματα της 

ψυχολογικής παρενόχλησης, ένα μεγάλο ποσοστό 38% δεν προέβη σε καμία 

αντίδραση, το 22% βοήθησε διακριτικά και σε ατομικό επίπεδο το θύμα, το 16% 

προσπάθησε να παρέμβει μιλώντας στον δράστη, το 13% βοήθησε με δημόσιες 

ενέργειες το θύμα, το 7% απομόνωσε το θύμα από την ομάδα και το 4% τάχθηκε υπέρ 

του θύτη. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων δεν αντιδρά 

απέναντι στα φαινόμενα της ψυχολογικής παρενόχλησης
18

. Ένα επίσης ενδιαφέρον 

εύρημα αυτής της έρευνας ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα τί ήταν αυτό 

που σταμάτησε τον εκφοβισμό στην εργασία. Έτσι τα θύματα σε ποσοστό 29% 

παραιτήθηκαν από την εργασία τους με σκοπό να αποφύγουν περαιτέρω παρόμοια 

μεταχείριση, σε ποσοστό 19% οδηγήθηκαν σε παραίτηση όταν τα φαινόμενα άρχισαν 

να γίνονται εντονότερα, σε ποσοστό 13% απολύθηκαν από τον εργοδότη και σε ίδιο 

ποσοστό (13%) μεταφέρθηκαν σε άλλο τμήμα, σε ποσοστό 11% ο δράστης 

τιμωρήθηκε αλλά κράτησε την εργασία του, σε ποσοστό 10% ο δράστης μετά την 

καταγγελία παύθηκε από την εργασία του, και τέλος σε ποσοστό 5% ο δράστης 

παραιτήθηκε από την εργασία του.  

Η ψυχολογική παρενόχληση συνδέεται επίσης με το εργασιακό στρες. Σε 

δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία από 23 Νοεμβρίου 2012 έως 5 Φεβρουαρίου 

2013, σε 31 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δείγμα 16.622 εργαζομένων, βρέθηκε 

ότι σε ποσοστό 59%  συνέβαλε στην εμφάνιση εργασιακού στρες. 

 

                                                           
18

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://workplacebullying.org/multi/pdf/WBI-2014-US-

Survey.pdf 
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Γράφημα 2.1.2 -Αιτίες που σχετίζονται με το εργασιακό στρες   

Πηγή:https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/work-

related-stress 

Στη δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που έγινε στην Ελλάδα, η έρευνα κατέδειξε 

ότι σε ποσοστό 74% οι Έλληνες εργαζόμενοι αποδίδουν το εργασιακό άγχος στις 

απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό και παρενόχληση. Το ποσοστό είναι 

ανησυχητικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο (59%) που βρέθηκε για το 

σύνολο του δείγματος σε 31 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.1.6 Εμπειρικές έρευνες Ψυχολογικής Παρενόχλησης στη Δημόσια 

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση  

 

Μελέτες για τον ψυχολογική παρενόχληση έχουν γίνει σε πολλές χώρες (Δανία, 

Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Αγγλία, Κορέα, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες κ.α.), με ποικίλες μεθόδους, 

καταδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Hodson, Roscigno & Lopez, 2006) σε όλους τους εργασιακούς 

κλάδους συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα (Harvey, Treadway, & Heames, 

2006; Harvey, Treadway, Heames, & Duke, 2009; Strandmark & Hallberg, 2007). 
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Όπως αναφέρουν οι Strandmark και Hallberg (2007) σε έρευνα των Einarsen και 

Skogstad (1996), σε δείγμα (n= 7.986), εργαζομένων από διάφορους οργανισμούς, το 

8,6% δήλωσαν θύματα παρενόχλησης σε μέση διάρκεια 18 μηνών
19

.  

Σε αντίστοιχη έρευνα (με την ίδια μέθοδο και εννοιολογικό ορισμό) που έγινε σε 

τέσσερις οργανισμούς
20

 στη Δανία βρέθηκε ότι 2%–4%
21

 αισθάνονται ότι βιώνουν τον 

εκφοβισμό στην εργασία τους. Στην Μ. Βρετανία οι Hoel, Cooper και Faragher (2001) 

σε έρευνα μεταξύ 5.288 εργαζομένων σε 70 δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς 

οργανισμούς βρήκαν ότι το 10,6% έχει υποστεί ψυχολογική παρενόχληση τους 

τελευταίους έξι μήνες. Το ποσοστό εκτινάχτηκε στο 24,7% για τα θύματα των 

επόμενων 5 ετών στην ίδια χώρα. Εξάλλου οι Βρετανοί σε ποσοστό 46,5% δήλωσαν 

ότι έχουν γίνει μάρτυρες ανάλογης συμπεριφοράς κατά την ίδια πενταετία με τη 

συνδικαλιστική οργάνωση (UNISON)
22

 να επιβεβαιώνει την αυξητική πορεία του 

φαινομένου (UNISON, 2011)
23

. Επίσης μελέτη των Björkqvist, Österman και Hjelt-

Bäck, (1994) σε δείγμα εργαζομένων (n=338) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της 

Νορβηγίας, κατέδειξε ότι το 30% των ανδρών και το 55% των γυναικών έχουν πέσει 

θύματα ψυχολογικής παρενόχλησης με το 32% αυτών να έχουν αντιληφθεί αντίστοιχα 

περιστατικά, στον οργανισμό τους. Επιπροσθέτως, έρευνα, που διεξήχθη με την 

operational method, η οποία καταγράφει σειρά από αρνητικές πράξεις που έχει υποστεί 

ο ερωτώμενος, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των εργαζομένων στη Σουηδία κατέδειξε 

σε ποσοστό 3,5% εβδομαδιαία ή συχνότερη έκθεση σε αρνητική συμπεριφορά για μία 

περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών. 

Στην Αυστραλία, η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Νότιας Ουαλίας (New South 

Wales Public Service Commission) αναφέρει ότι το 20% των εργαζομένων έχει πέσει 

θύμα ψυχολογικής παρενόχλησης στο δημόσιο τομέα ενώ το 36% έχει γίνει μάρτυρας 

τέτοιων συμπεριφορών τους τελευταίους 12 μήνες (People Matter Employee Survey, 

                                                           
19

 Η έρευνα έγινε με την subjective method δίνοντας αρχικά έναν ορισμό για την έννοια του bullying 

στους ερωτώμενους. 
20

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, εργαζόμενους σε 

2 τοπικά νοσοκομεία και σε μία κατασκευαστική εταιρεία και σε ένα κατάστημα 
21

 Αν και το ποσοστό δείχνει σαφώς μικρότερο από αυτό της Νορβηγίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

οι εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία σε ποσοστό 17,7% δήλωσαν θύματα εκφοβισμού. 
22

 Συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί εργαζόμενους με full-time ή part-time ωράριο σε 

δημόσιες υπηρεσίες χωρίς να αποκλείει την εργασία τους και στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα 

ταυτόχρονα. 
23

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.unison-

scotland.org.uk/news/2011/mayjune/1606.htm 
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2016)
24

. Επίσης υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερη πιθανότητα 

έκθεσης σε φαινόμενα ψυχολογικής παρενόχλησης από συναδέλφους διατρέχουν οι 

υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της επαγγελματικής θέσης, του κύρους και 

των οικονομικών απολαβών (Notelaers et al., 2006). Στον αντίποδα βέβαια υπάρχουν 

μελέτες που δείχνουν μη σημαντική στατιστική σχέση μεταξύ ψυχολογικής 

παρενόχλησης και ιεραρχικής βαθμίδας (Kaya, Ahi & Tabak, 2012). 

 Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα οι έρευνες καταδεικνύουν συχνότερη εμφάνιση του 

φαινομένου στο δημόσιο τομέα (Hutchinson & Jackson, 2015)
 

με υψηλότερη 

συχνότητα στους τομείς της υγείας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης και 

των σωμάτων ασφαλείας (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2011; Hutchinson, 2013; 

Leymann & Gustafsson, 1996; Salin, 2001) και υψηλότερη διάρκεια, καθώς η 

μονιμότητα των θέσεων διασφαλίζει την παραμονή των δημοσίων υπαλλήλων στην 

εργασία τους για πολλά χρόνια (Κατραμάδου, 2005). Επίσης το φαινόμενο σχετίζεται 

με την κατάχρηση εξουσίας και τον τρόπο που μπορεί να διεισδύσει σε ολόκληρο τον 

οργανισμό (O'Leary-Kelly, Griffin & Glew,
 
1996; Samnani & Singh, 2012). 

 Ως προς το φύλο φαίνεται πώς οι γυναίκες έρχονται πιο συχνά σε επαφή με το 

φαινόμενο σε σχέση με τους άνδρες (Kaya, Ahi  & Tabak, 2012) ενώ σε σχέση με την 

ηλικία, οι έρευνες έδειξαν μεγαλύτερη εμφάνιση του φαινομένου σε άτομα ηλικίας 

μεταξύ 30-50 ετών  (Notelaers, Vermunt, Baillien, Einarsen & Witte, 2011; González 

& Graña Gómez, 2009).  

Χρήσιμα στοιχεία μπορούν να αντληθούν από τα αποτελέσματα έρευνας σε δημοσίους 

υπαλλήλους 13 οργανισμών της Νότιας Ουαλίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις 

εμπειρίες τόσο λευκών όσο και έγχρωμων εργαζομένων σε σχέση με τις μορφές και τη 

συχνότητα της ψυχολογικής παρενόχλησης από την οποία υπήρξαν θύματα. Για τις 

ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Negative Acts Questionnaire και 

αξιοποιήθηκαν 247 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (από τα 1.000) που είχαν αρχικά 

ταχυδρομηθεί. Σε ποσοστό 20% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι έχουν υπάρξει θύματα 

ψυχολογικής παρενόχλησης. Το 24% εξ αυτών ήταν γυναίκες και το 17% άνδρες. Η 

ανάλυση των δύο κατηγοριών (Λευκών και Έγχρωμων) έδειξε ότι οι πρώτοι 

αντιμετώπισαν το φαινόμενο σε ποσοστό 9% σε σχέση με τους τελευταίους σε 

                                                           
24

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.psc.nsw.gov.au/reports---data/state-of-the-

sector/people-matter-employee-survey file:///C:/Users/race/Downloads/2016_PMES_MAIN-

FINDINGS-REPORT.pdf 
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ποσοστό 35%. Επιπλέον η έρευνα κατέδειξε ότι οι προϊστάμενοι πρώτης γραμμής και 

οι συνάδελφοι του ίδιου επιπέδου στην ιεραρχία αποτελούσαν την κύρια πηγή 

αρνητικών συμπεριφορών. Η κατηγορία των έγχρωμων φάνηκε ότι υπέφερε 

σημαντικά περισσότερο από την αντίστοιχη των λευκών από τους προϊσταμένους 

γραμμής με κύριες διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως: 

υποτιμητικές εργασίες, ανούσια και συνεχής κριτική, αποκλεισμό, υποτιμητικές 

συμπεριφορές και διασπορά κουτσομπολιών. Οι δε λευκοί υπέφεραν κυρίως από 

αστεία που είχαν σκοπό τη γελοιοποίησή τους σε προσωπικό επίπεδο. Σε ότι αφορά τις 

διαστάσεις του ερωτηματολογίου βρέθηκαν τρεις (3) παράγοντες που 

κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: α) παρενόχληση σε σχέση με το αντικείμενο της 

εργασίας (κριτική, υπερβολικό έλεγχο, συνεχής υπενθύμιση λαθών, απόκρυψη 

πληροφοριών) β) παρενόχληση σε σχέση με την προσωπικότητα (ταπεινωτικοί 

χαρακτηρισμοί, αποκλεισμός, προτροπή για παραίτηση, ρατσιστικά σχόλια για φυλή 

και εθνικότητα και γ) παρενόχληση ως κοινωνική γελοιοποίηση στο εργασιακό 

περιβάλλον (συνδυασμός κουτσομπολιών και φημών, αστεία επί προσωπικού, 

αρνητικές κοινωνικές εμπειρίες). Οι έγχρωμοι ερωτώμενοι φαίνεται πώς βίωναν πιο 

συχνά αρνητικές συμπεριφορές σε σχέση με την προσωπικότητά τους (κυρίως απειλές) 

ενώ οι λευκοί με το αντικείμενο εργασίας τους (κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο). 

Αναφορικά με την ψυχολογική παρενόχληση από συναδέλφους του ιδίου επιπέδου, ο 

έγχρωμοι αντιμετώπισαν κυρίως προτροπές για παραίτηση, προσωπικές απειλές, 

ταπείνωση, ρατσιστικά σχόλια, κουτσομπολιά και φήμες σε σχέση με τους λευκούς. Οι 

τελευταίοι ήρθαν αντιμέτωποι κυρίως με κουτσομπολιά και αστεία προσωπικού 

επιπέδου (Lewis & Gunn, 2007). Από τη συχνότητα εμφάνισης της ψυχολογικής 

παρενόχλησης συμπεραίνει κάποιος ότι το φαινόμενο έχει επιδημιολογικά  

χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως δημογραφικών παραγόντων και κοινωνικών 

ταυτοτήτων.  

j2.1.7 Εμπειρικές έρευνες Ψυχολογικής Παρενόχλησης στην Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στην Ελλάδα τα εμπειρικά στοιχεία είναι σχετικά λίγα, καθώς η ψυχολογική 

παρενόχληση στον εργασιακό χώρο δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς με αποτέλεσμα να 

μην είναι εφικτή η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας (Galanaki & 

Papalexandris, 2013).  Οι πρώτες έρευνες στο δημόσιο τομέα έγιναν στο χώρο της 

νοσηλευτικής. Η έρευνα των Μπακέλλα, Γιάγκου και Μπραχαντίνη (2013), έγινε σε 
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σύνολο δείγματος 521 νοσηλευτών (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ). Το 31,8% του δείγματος 

εργαζόταν από 11 έως 20 έτη ενώ το 46,4% εργαζόταν από 21 έως 30 έτη. Το 71% του 

δείγματος δήλωσε ότι έχει βιώσει κάποια στιγμή στον εργασιακό του βίο ψυχολογική 

παρενόχληση, το 22,8% ότι άσκησε το ίδιο, κάποια μορφή του φαινομένου σε άλλο 

συνάδελφο κατά την ώρα εργασίας. Από το 38,2% των θυμάτων που ζήτησαν βοήθεια, 

το 23,4% βρήκε βοήθεια από κάποιον συνάδελφο, το 9,2% από τον προϊστάμενο του 

και το 4,6% από την οικογένειά του. Αναφορικά με το φύλο το 17,7% που βίωσαν 

ψυχολογική παρενόχληση ήταν άνδρες και το 82,3% γυναίκες. Τα θύματα δήλωσαν 

ότι είχαν τις εξής επιπτώσεις από το φαινόμενο: άγχος σε ποσοστό 54,3%, 

κεφαλαλγίες 52%, ατονία 31,5%, διαταραχές ύπνου 32,6%, άρνηση για εργασία 28%, 

έλλειψη συγκέντρωσης 22,8% αρρυθμίες 22,6%, διαταραχές πρόσληψης τροφής 

20,9%, αύξηση καπνίσματος 19,4%, κατάθλιψη 16,3%, αύξηση αρτηριακής πίεσης 

16%, επιθετικότητα 11,9%, έλλειψη επικοινωνίας 7,7%, αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ 

3,3%. Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης 80% των θυμάτων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί η 

προσωπική του ζωή. Επίσης η έρευνα κατέδειξε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία και κατά 

συνέπεια τα χρόνια προϋπηρεσίας, τόσο αυξάνονται και τα κρούσματα ψυχολογικής 

παρενόχλησης. 

Σε πρόσφατη έρευνα των Ζιγρικά και Πλατσίδου (2016), για την ηθική παρενόχληση 

των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο, σε δείγμα 160 εργαζομένων, 

βρέθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (53,8%) έχουν υποστεί πρόσφατα ή παλαιότερα, 

ηθική παρενόχληση στον εργασιακό τους χώρο με σχετικά μεγάλη συχνότητα. 

Συγκεκριμένα, το 61,5% είχε αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά μερικές 

φορές, το 28% μόνο μία φορά και το 10,6% την αντιμετώπισε καθ΄όλη τη διάρκεια της 

εργασίας του. Αναφορικά με τους θύτες, το 45,9% των ερωτώμενων ανέφερε ότι ήταν 

εξωτερικοί συνεργάτες – συνάδελφοι άλλων υπηρεσιών, το 32,9% ήταν άλλα μέλη του 

προσωπικού, το 10,6% ότι ήταν προϊστάμενοι, επόπτες και διευθυντές, ενώ ένα 10,6%  

ότι προήλθε από εργαζόμενους σε άλλες θέσεις. Η έρευνα δηλαδή καταδεικνύει ένα 

σημαντικό ποσοστό παρενόχλησης (συνολικά 78,8%) να προέρχεται από ομότιμους 

συναδέλφους. Επίσης, κατέδειξε ότι κανείς από τους δημογραφικούς παράγοντες  

(φύλο, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση), αλλά ούτε και η εργασιακή 

θέση στην ιεραρχία (ανώτατα & μεσαία στελέχη, απλοί υπάλληλοι) δε φάνηκε να 

επιδρά σημαντικά στην εμφάνιση του φαινομένου, ενώ τα θύματα βίωσαν 

συναισθηματικές διαταραχές σε μέτρια προς χαμηλή ένταση, ως αποτέλεσμα της 
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παρενόχλησης. Επιπροσθέτως, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας δεν φάνηκε να 

σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την ηθική παρενόχληση. 

Σε ότι αφορά τον τρόπο αντίδρασης των θυμάτων απέναντι στο φαινόμενο, το 44,7% 

εξ αυτών δήλωσε ότι το ανέφερε σε κάποιο συνάδελφο ή στο οικογενειακό του 

περιβάλλον, το 42,4% σε ανώτερο στέλεχος του οργανισμού και το 37,6% ζήτησε από 

το θύτη να σταματήσει τις αρνητικές πράξεις. Σε μικρότερα ποσοστά οι εργαζόμενοι 

ζήτησαν συμβουλευτική στήριξη (12,9%), αναζήτησαν βοήθεια από το σωματείο ή δεν 

αντέδρασαν (11,8%), μεταφέρθηκαν σε άλλη θέση ή ζήτησαν βοήθεια από 

εταιρεία/επιχείρηση (5,9%), συμπλήρωσαν μία φόρμα σε σχέση με το συμβάν (2,4%), 

χτύπησαν ή μήνυσαν το θύτη (1,2%). Σε ότι αφορά τους λόγους για τους οποίους οι 

εργαζόμενοι δεν ανέφεραν το συμβάν το 40,6% θεώρησε ότι αυτό δεν θα είχε 

αποτέλεσμα, το 21,9% φοβήθηκε τυχόν αντίποινα, το 18,8% δεν θεώρησε το συμβάν 

αρκετά σοβαρό, το 6,3% δήλωσε ότι δεν ήξερε πού να απευθυνθεί και το 12,5% δε 

μίλησε για άλλους λόγους. Ως πιο συχνά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα θύματα 

από τα φαινόμενα παρενόχλησης αναφέρθηκαν οι καταστάσεις συνεχούς 

επαγρύπνησης ή επιφυλακής, επαναλαμβανόμενες, ενοχλητικές αναμνήσεις,  σκέψεις 

ή εικόνες του γεγονότος. Τέλος σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένα ήταν τα θύματα 

από την αντίδρασή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου, οι συμμετέχοντες σε 

ποσοστό 47,7% δήλωσαν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από την αντίδρασή τους, 

21,4% μέτρια ικανοποιημένοι και 30,9% λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. 

2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ  

2.2.1  Εννοιολογική Προσέγγιση της Διαφθοράς  

Το φαινόμενο της διαφθοράς αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης αναφοράς και σημασίας για 

την παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη. Οι ορισμοί για τη διαφθορά ποικίλουν στη 

βιβλιογραφία με τον πιο κοινότοπο και συνάμα προτεινόμενο από την Παγκόσμια 

Τράπεζα
25

 και την Οργάνωση Διεθνούς Διαφάνειας
26

 να είναι «η κατάχρηση δημόσιας 

θέσης για ίδιον όφελος». Συνήθως η κατάχρηση έγκειται στην παράνομη, μυστική, 

απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας ή αποκόμιση κάποιου άλλου ιδιωτικού οφέλους και 

σχετίζεται με δρώντες από την πολιτική σκηνή, την ελίτ και τους γραφειοκράτες του 

δημόσιου μηχανισμού. Παρόμοια, οι Sleifer και Vishny (1993), ορίζουν τη διαφθορά 

                                                           
25

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.worldbank.org/ 
26

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.transparency.org/ 
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στο δημόσιο ή αλλιώς τη διαφθορά της γραφειοκρατίας, ως την πώληση κρατικής 

περιουσίας – αγαθών από δημοσίους υπαλλήλους προς ίδιον όφελος. Οι παραπάνω 

ορισμοί περιλαμβάνουν μία σειρά συμπεριφορών όπως κατάχρηση, επιλεκτική 

επιβολή νόμου, ευνοιοκρατία, κ.α. εστιάζοντας αποκλειστικά στους δημόσιους 

λειτουργούς παραλείποντας μία σειρά δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο φάσμα της 

διαφθοράς και προέρχονται από τη διασταύρωση δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. 

 Υπό αυτό το πρίσμα, ο Lascoume (2003) υποστηρίζει πως η διαφθορά «είναι προϊόν 

της κρατικής οικονομίας που παράγει παραοικονομία».  Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται 

για ένα διαθεσμικό φαινόμενο που παρατηρείται σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. 

Έτσι ένας παρόμοιος αλλά ευρύτερος ορισμός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει διάφορους 

τύπους διαφθοράς που συντελούνται και στον ιδιωτικό τομέα, είναι  «η κατάχρηση 

ανατεθείσας εξουσίας για ίδιο όφελος» (USAID, 2005). Ο Νίκος Κοτζιάς 

προλογίζοντας το βιβλίο του Lascoume (2003) χαρακτηρίζει τη διαφθορά ως «ένα 

έγκλημα που δεν έχει τη δομή της μαφίας μα εγείρει ζητήματα για τη συνοχή της 

κοινωνίας» ενώ για την Rose-Ackerman (2006) «είναι περισσότερο ένα σύμπτωμα στις 

σχέσεις της κοινωνίας που λειτουργεί με τρόπους που υπονομεύουν το δίκαιο και τη 

νομιμότητα του κράτους με αποτέλεσμα τη σπατάλη αλλά και την κακή στόχευση των 

δημοσίων δαπανών». 

Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, η διαφθορά οικοδομείται  πάνω σε θεσμικά και 

κοινωνικά φαινόμενα που συνάδουν με τις παραδόσεις και τους θεσμούς που 

επικρατούν σε κάθε περιοχή (Lascoume, 2003). «Έτσι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να 

χρησιμοποιεί τη διαφθορά στις σχέσεις του με άλλους παράγοντες πέραν του αστικού 

κράτους», (π.χ. εξαγορά συνδικαλιστών, ΜΚΟ, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, 

κ.α.).  Επιπροσθέτως, η διαφθορά μπορεί να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα που 

δρα υπό συλλογική καθοδήγηση παράλληλα με τις επίσημες κρατικές δομές, ιδιαίτερα 

στις  περιπτώσεις που οι αρχές αποτυγχάνουν να επιβάλλουν την τήρηση του νόμου. 

Η διαφθορά έχει ταξινομηθεί ποικιλοτρόπως από τους επιστήμονες. Σε μικρή «petty» 

& μεγάλη «grand» (Rose-Ackerman, 1999), (πολλές φορές αναφέρεται ως 

γραφειοκρατική «bureaucratic» & «political» ή πολιτική διαφθορά), σε συστημική 

«systemic» & ατομική «individual» (Amundsen, 1999), εκβιαστική «extortive» & 

συναλλακτική «transactive» (Alatas, 1990). Μια άλλη κατηγοριοποίηση αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τα διάφορα είδη των κρατικών πόρων και τη 
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σχέση των δρώντων με την κυβέρνηση, την επιρροή τους σε αυτή, στα δημόσια αγαθά 

και τις υπηρεσίες (Bussell, 2015).  

Η διαφθορά έχει επίσης περιγραφεί ως τυχαία, θεσμική και συστημική. Στην τυχαία 

καταγράφονται πράξεις μικρής κλίμακας όπως ευνοιοκρατία, διακρίσεις, υπεξαιρέσεις, 

καταχρήσεις, δωροδοκίες κ.α. Σε θεσμικό επίπεδο συμπεριλαμβάνονται δωροδοκίες, 

μίζες, αθέμιτες συμπράξεις με σκοπό την απάτη, ιδιοποίηση μέσω δημοπρασιών 

δημόσιας περιουσίας, οικονομικά προνόμια ειδικού συμφέροντος. Η δε συστημική 

διαφθορά περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας διαφθορά με υπεξαιρέσεις μέσω 

εργαζομένων-φαντασμάτων μισθοδοτημένων από δημόσιους οργανισμούς, 

υπεξαιρέσεις κρατικών κεφαλαίων μέσω πλαστών συμβάσεων, εκταμίευση δημόσιας 

περιουσίας ειδικών και προνομιακών συμφερόντων και συνεισφορές σε πολιτικούς με 

ανταλλάγματα (Kpundeh, 1998). Στην τελευταία, εμφανίζονται όλα τα επίπεδα του 

φαινομένου της διαφθοράς, μεγάλη όπου εμπλέκονται μέλη της πολιτικής και 

οικονομικής ελίτ, διοικητική διαφθορά όπου υπάρχει ανάμιξη μεσαίων και χαμηλών 

στελεχών τόσο με μικρές και μεσαίου επιπέδου επιχειρήσεις όσο και με απλούς 

πολίτες.  

Τα Ηνωμένα Έθνη στη σύναψη σύμβασης της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 κατά της 

διαφθοράς εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβάνουν στις πράξεις 

της διαφθοράς μεταξύ άλλων, τα εγκλήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης, της 

αθέμιτης άσκησης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, της κατάχρησης εξουσίας και του 

παράνομου πλουτισμού. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη ως στενά συνδεόμενες πράξεις 

με την διαφθορά, ο εξαναγκασμός, οι παράνομες πολιτικές εισφορές, ο νεποτισμός, η 

ευνοιοκρατία, ο εκβιασμός, η απάτη και η κατάχρηση της διακριτικής εξουσίας
27

. 

Σύμφωνα με τον Lascoume (2003) «οι μορφές της διαφθοράς κλιμακώνονται από 

κανονιστική άποψη, ανάμεσα σε δύο ακραίους πόλους». Έτσι από τη μια υπάρχουν 

αυτές που υπόκεινται στα αδικήματα του ποινικού δικαίου (π.χ. δωροληψία, 

παρεμπόδιση ισότητας των ευκαιριών στις αγορές, συνενοχή πρώην δημοσίων 

λειτουργών, ενεργητική και παθητική διαφθορά, ανάμειξη σε αθέμιτες συναλλαγές). 

Από την άλλη παρουσιάζονται οι αμφιλεγόμενες κοινωνικά συμπεριφορές που δεν 

εμπίπτουν σε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τιμωρίας (π.χ. φοροδιαφυγή, ίδρυση 

offshore, lobbying, δώρα που προσφέρονται σε δημόσιους  λειτουργούς, περιπτώσεις 

                                                           
27

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32008D0801 
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δημοσίων υπαλλήλων που εγκαταλείπουν το δημόσιο για να εργαστούν σε ιδιωτική 

εταιρεία, κ.α.). 

 Η διαφθορά επίσης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή τη μορφή εξουσίας. Ορισμένες 

πολιτικές πρακτικές χρηματοδότησης που είναι νόμιμες σε μια χώρα μπορούν να 

θεωρούνται παράνομες σε κάποια άλλη. Επιπλέον, σε μερικές χώρες, οι κυβερνητικοί 

ανώτεροι υπάλληλοι έχουν τόσο ευρείες δυνάμεις, που τα όρια μεταξύ του νόμιμου και 

του παράνομου είναι αρκετά δύσκολο να ορισθούν. Κατά συνέπεια η πολυσημία της 

έννοιας της διαφθοράς πηγάζει από το γεγονός ότι ίδιες πρακτικές και συμπεριφορές 

αντιμετωπίζονται ηθικά και ποινικά με διαφορετικό τρόπο σε συγκεκριμένα νομικά 

συστήματα και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

2.2.2 Εννοιολογική Προσέγγιση της Οργανωσιακής Διαφθοράς 

Οι Fleming και Zyglidopoulos (2009) ορίζουν την οργανωσιακή διαφθορά, ως την 

«κατάχρηση της οργανωσιακής θέσης ή εξουσίας για προσωπικό ή οργανωσιακό 

όφελος», όπου η κατάχρηση με τη σειρά της αναφέρεται σε αποκλίσεις από τις 

κοινωνικές νόρμες. Υπό αυτό το πρίσμα, η διαφθορά στην οργάνωση εκτός από την 

παραβίαση των νόμων, προϋποθέτει και ένα σημείο εκκίνησης, κοινωνικά αποδεκτών 

κανόνων, που επιτρέπουν την ανάπτυξη του φαινομένου μέσα στην οργάνωση 

(Ashforth et al., 2008). 

 Οι Robbins (2000) και Lambsdorff (2002) προσεγγίζουν την οργανωσιακή διαφθορά 

ως ένα σύστημα κανόνων που διέπουν την λειτουργία της και μεταμορφώνουν τη 

νομική της εξουσία, εδραιώνοντάς την μέσω συνεργασιών και εμπιστοσύνης. 

Διεφθαρμένες συμπεριφορές διεισδύουν στις διαδικασίες των οργανισμών και τις 

στάσεις των ιθυνόντων και οχυρώνονται μέσα από οργανωτικούς ρόλους και 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης, ρουτίνες και πρακτικές, συστήματα ανταμοιβής, και 

εξορθολογισμό των συστημάτων πεποιθήσεων, τα οποία χρησιμεύουν στην 

θεσμοποίηση των διεφθαρμένων πρακτικών (Mesenguer et al., 2008). Κατά συνέπεια 

η διαφθορά, ενσωματώνεται στο πλαίσιο της ρουτίνας, γίνεται λιγότερο ορατή και 

εμφανίζεται ως τμήμα της εργασίας που “πρέπει να γίνει”. 

Οι Pinto, Leana και Pil (2008), εξετάζουν την έννοια μέσα από δύο διαφορετικές 

οπτικές-αφετηρίες. Στην πρώτη περίπτωση μεγάλο ποσοστό των μελών μιας 

οργάνωσης δρουν με παράνομο τρόπο προκειμένου να ωφεληθούν κυρίως οι ίδιοι και 

συνήθως εις βάρος της οργάνωσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα φαινόμενο που 
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αναπτύσσεται από κάτω προς τα επάνω «bottom up» το οποίο αφενός μεν είναι 

εμφανώς διαδεδομένο και χαρακτηρίζει μία οργάνωση και αφετέρου οι εσωτερικές 

διαδικασίες είτε διευκολύνουν είτε αποτυγχάνουν να αναστείλουν τη μετάδοση 

τέτοιων φαινομένων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι Pinto, Leana και Pil (2008) 

περιγράφουν τη διαφθορά στην οργάνωση ως ένα  προγραμματισμένο, και με 

ανταμοιβή σύστημα που έχει κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, «top-down», το 

οποίο ωφελεί τον οργανισμό ενώ ταυτόχρονα συνιστά ένα πλαίσιο στο οποίο οι 

εργαζόμενοι εμπλέκονται στη διαφθορά με συστηματικό και συλλογικό τρόπο. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ ατομικής και οργανωσιακής διαφθοράς έγκειται στο ότι η 

πρώτη συνιστά μία διακριτή λειτουργία, ενώ η δεύτερη μία συνεχιζόμενη μορφή 

λειτουργίας. Και στις δύο περιπτώσεις ή ακόμα και στην περίπτωση που έχουν 

ενεργοποιηθεί παράλληλα και οι δύο μηχανισμοί, το κίνητρο για την εμπλοκή των 

ενδιαφερομένων είναι το όφελος, είτε σε προσωπικό είτε σε οργανωσιακό επίπεδο. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι  Kozlowski και Klein (2000) οι οποίοι 

περιγράφουν την οργανωσιακή διαφθορά ως ένα φαινόμενο που ξεκινάει από τα 

υψηλά σε ιεραρχία στελέχη, τα οποία μπορούν να επηρεάζουν με τη σειρά τους τις 

χαμηλότερες βαθμίδες και μικρές ομάδες, με στόχο να δράσουν με παρόμοιο τρόπο. Σε 

κάθε οργάνωση υφίσταται μια ιεραρχικά δομημένη εξουσία η οποία ελέγχει και 

ρυθμίζει την κατανομή των οργανωσιακών πόρων, φτιάχνει κανόνες, λαμβάνει 

στρατηγικές αποφάσεις και διαχειρίζεται πληροφορίες με απώτερο σκοπό το βέλτιστο 

όφελος της οργάνωσης. Η εξουσία αποτελεί βασικό συστατικό για τη διαχείριση και 

το συντονισμό της οργάνωσης (Pfeffer, 1992) ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την 

ανακατανομή των οργανωτικών πόρων για ίδιον όφελος (Ja´vor, 1988). Κατά 

συνέπεια, η οργανωσιακή διαφθορά γίνεται το πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι 

ενέργειες και συμπεριφορές εξαναγκάζονται σε συμμόρφωση, η οποία με τη σειρά της, 

οδηγεί και πιέζει σε μεγαλύτερη συμμόρφωση, δημιουργώντας έτσι έναν θετικό βρόχο 

ανάδρασης μεταξύ του τμήματος και του συνόλου. Τα τμήματα και οι 

αλληλεπιδράσεις τους μετά από ένα ορισμένο σημείο οδηγούν το σύνολο του 

οργανισμού σταδιακά σε μια δυναμική που επιταχύνει τη διαδικασία και συχνά οδηγεί 

στην καταστροφή της οργάνωσης. Ως εκ τούτου, η διαφθορά σε οργανωσιακό επίπεδο 

συντελείται όταν οι πράξεις της διαφθοράς παύουν να θεωρούνται καταστρεπτικές 

αποκλίνουσες συμπεριφορές και τείνουν να είναι καταστρεπτικές πράξεις 

συμμόρφωσης. 
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Ωστόσο, κάποιοι μελετητές έχουν εντάξει τον όρο οργανωσιακή διαφθορά στο πλέγμα 

που καλύπτει το φάσμα της ανήθικης συμπεριφοράς στην οργανωσιακή ηθική και 

δεοντολογία, με την έννοια της παράβασης των ευρέων αποδεκτών ηθικών αρχών για 

το άτομο, το δίκαιο, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις αρετές, τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τους (Gauthier, 2008). Η έμφαση στην απόδοση της εμπιστοσύνης και 

της αξιοπιστίας της ηγεσίας εξηγεί ίσως την πλέον διαδεδομένη χρήση της έννοιας του 

όρου που αναφέρεται στην πολιτική και γραφειοκρατική διαφθορά. 

2.2.3 Μέτρησης της Διαφθοράς 

Η μέτρηση της διαφθοράς αποτελεί μια πρόκληση για τους ερευνητές δεδομένης της 

αδιαφάνειας αλλά και μυστικότητας εντός των οποίων ευδοκιμεί το φαινόμενο. Η 

απόδοση της έννοιας με διαφορετικούς ορισμούς δίνει την ευκαιρία για έρευνες με 

διαφορετικές προσεγγίσεις και την συσχέτισή της με διάφορες μεταβλητές. Επιπλέον, 

τα ακριβή και αντικειμενικά στοιχεία του μεγέθους του φαινομένου σε κάθε χώρα 

είναι δύσκολο να αποτυπωθούν, καθώς τα υπάρχοντα εργαλεία αδυνατούν να 

μετρήσουν τα πραγματικά γεγονότα. Έτσι, τα εργαλεία συνήθως αποτελούν σύνθετους 

δείκτες που προκύπτουν από ποικίλες έρευνες, κυρίως ποσοτικές και ποιοτικές, και οι 

οποίοι επί το πλείστον μετρούν αντιλήψεις σχετικά με το μέγεθος της διαφθοράς και 

όχι πραγματικά γεγονότα, ενώ συνήθως εστιάζουν σε συγκεκριμένες πράξεις και 

μορφές του φαινομένου. Επί παραδείγματι, παρά το γεγονός ότι φαινόμενα, όπως ο 

νεποτισμός, η ευνοιοκρατία και η οικογενειοκρατία αποτελούν ίσως τις πιο 

διαδεδομένες μορφές της διαφθοράς, δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο εργαλείο που να 

μετρά το ύψος του φαινομένου στους οργανισμούς. 

 Εξάλλου, οι έρευνες διεξάγονται είτε στους πολίτες-κοινό, είτε σε αξιωματούχους, με 

συνέπεια να μην υπάρχει μία ολοκληρωμένη και αντικειμενική άποψη για το θέμα. Τα 

παραπάνω ενισχύονται από το γεγονός ότι οι έρευνες δεν προσανατολίζονται στους 

κύριους ενόχους των πράξεων διαφθοράς. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η 

επιστημονική κοινότητα έχει μία εικόνα για τους οργανισμούς στους οποίους 

παρατηρείται έντονα το φαινόμενο, δεν έχει τολμήσει να διεξάγει έρευνες μέσα σε 

αυτούς τους χώρους και στους εμπλεκόμενους εργαζόμενούς του. Δεδομένου επίσης 

οτι τα θύματα διαφθοράς συνήθως διστάζουν να αναφέρουν το γεγονός στις αρχές και 

οτι τα όρια μεταξύ παράνομης και νόμιμης πράξης είναι κάπως γκρίζα σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα δεδομένα που καταγράφονται τείνουν μάλλον να αποτυπώνουν 

ποσοτικά την απόκριση του δικαστικού συστήματος, παρά την πραγματική έκταση του 
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φαινομένου. Κατά συνέπεια η επιστημονική κοινότητα παρά τα σπουδαία βήματα που 

έχει κάνει για την κατανόηση και μέτρηση της διαφθοράς, φαίνεται να είναι προς τα 

παρόν για αυτήν, ανέφικτος ο στόχος της ανάπτυξης ενός ισχυρού εργαλείου δίχως 

τρωτά σημεία. 

Εργαλεία για την μέτρηση του φαινομένου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν 

αναπτύξει Παγκόσμιοι Οργανισμοί όπως, η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Μή 

Κυβερνητικές Οργανώσεις NGOs (πχ Transparency International, Global Integrity) και 

ιδιωτικοί φορείς (πχ World Economic Forum, Gallup Int.). Επιπλέον, περιφερειακές 

πρωτοβουλίες όπως το Ευρωβαρόμετρο, Afrobarometer και Latinobarometro 

περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη μέτρηση της διαφθοράς μεταξύ των 

ερωτηθέντων.  

 Η Διεθνής Διαφάνεια Transparency International δημιούργησε τον δείκτη (CPI) και το 

βαρόμετρο (GCB). Ο δείκτης  Αντιλαμβανόμενης Διαφθοράς, Corruption Perceptions 

Index (CPI) αποτυπώνει το μέγεθος της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα κατατάσσοντας 

τις χώρες σε δεκαβάθμια κλίμακα. Τα στοιχεία συλλέγονται από έρευνες ευυπόληπτων 

οργανισμών
28

 και μετρούν αντιλήψεις  εμπειρογνωμόνων καθώς και υπευθύνων λήψης 

αποφάσεων, σχετικά με τη διαφθορά συγκεκριμένων χωρών. Το παγκόσμιο βαρόμετρο 

διαφθοράς Global Corruption Barometer (GCB)
29

, αποτελεί μία διακριτή έρευνα που 

δρα συμπληρωματικά και βασίζεται στις απόψεις του ευρύ κοινού για τη στάση του 

απέναντι στην διαφθορά. Ο Δείκτης Χρηματισμού (Bribe Payers Index, BPI)
30

 

βασίζεται σε έρευνες ειδικού πληθυσμού και πραγματοποιείται μεταξύ ανωτάτων 

στελεχών, επιχειρήσεων και τραπεζών των χωρών υποδοχής. Η βασική του 

διαφοροποίηση με τους δείκτες αντίληψης της διαφθοράς είναι ότι εστιάζει στην 

πλευρά της προσφοράς, δηλαδή, αποτυπώνει τις χώρες από όπου προέρχεται ο 

χρηματισμός. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέπτυξε τον δείκτη (CI). Ο World Bank’s Control of 

Corruption Index είναι ένας δείκτης που μετράει τη διαφθορά σε δημόσιο και ιδιωτικό 

                                                           
28

 Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνα είναι:  The World Economic Forum • The Institute of 

Management Development (in Lausanne) • The Economist Intelligence Unit • Information International 

(Beirut) • World Markets Research Centre (London) • Gallop International (for TI) • Freedom House, 

Nations in Transit • PricewaterhouseCoopers • Political and Economic Risk Consultancy (Hong Kong) • 

World Business Environment Survey (World Bank) • Columbia University • A multilateral development 

bank • Business Environment and Enterprise Performance Survey (European Bank for Reconstruction 

and Development and World Bank) 
29

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16 
30

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.transparency.org/research/bpi/overview 
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τομέα και ο οποίος βασίστηκε στο δείκτη CPI
31

. Διαμέσου του προγράμματος 

Worldwide Government Indicators (WGI)
32

, η Παγκόσμια Τράπεζα συλλέγει 

σύνθετους και μεμονωμένους δείκτες μετρώντας έξι διαστάσεις
33

 διακυβέρνησης σε 

212 περίπου χώρες. Σε ότι αφορά τη διάσταση Control of Corruption, η Παγκόσμια 

Τράπεζα συμπεριλαμβάνει διάφορους δείκτες οι οποίοι μετρούν το βαθμό κατά τον 

οποίο γίνεται κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας για ίδιον όφελος περιλαμβάνοντας 

τόσο τη μικρή και μεγάλη τύπoυ διαφθορά όσο και αυτή που εμπλέκονται οι ελίτ και 

τα ιδιωτικά συμφέροντα. 

Άλλες έρευνες οι οποίες μετρούν τη διαφθορά και απευθύνονται κυρίως στον 

επιχειρηματικό κόσμο είναι: ο δείκτης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ “World 

Economic Forum-WEF”
34

, o δείκτης International Country Risk Guide (ICRG)
35

, ο 

οποίος παρέχει αναλύσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και μετρά τη διαφθορά 

σε πολιτικό επίπεδο, την κυβερνητική σταθερότητα, νομοθεσία κ.α. και ο δείκτης 

Business International (BI)
36

, ο οποίος πλέον συντάσσεται από το Economist 

Intelligence Unit
37

 και περιλαμβάνει μια εκτίμηση του επιπέδου της διαφθοράς σε 

διάφορες χώρες. Επιπλέον, η έρευνα της World Bank Business Environment and 

Enterprise Performance Survey (BEEPS)
38

 δίνει στοιχεία για επιχειρηματικά 

περιβάλλοντα και αποδόσεις, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα για τις σχέσεις 

επιχειρήσεων και κράτους, καινοτομίας διαφθοράς κ.α. σε χώρες της Ευρώπης και 

Ευρασίας.  

                                                           
31

 Περισσότερες πληροφορίες για το CPI βλέπε: Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P., (1999a). 
32

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
33

 Οι έξι διαστάσεις είναι: Φωνή και λογοδοσία: ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες μιας χώρας μπορούν 

να συμμετέχουν στην επιλογή της κυβέρνησής τους, καθώς και η ελευθερία της έκφρασης, του 

συνεταιρίζεσθαι και του τύπου. Πολιτική σταθερότητα και απουσία βίας: η πιθανότητα να 

αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση με αντισυνταγματικά ή βίαια μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 

τρομοκρατίας. Αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης: η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, η 

ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και η ανεξαρτησία της από πολιτικές πιέσεις. Την ποιότητα της 

χάραξης πολιτικής. Ρυθμιστική Ποιότητα: η ικανότητα της κυβέρνησης να παρέχει υγιείς πολιτικές 

και κανονισμούς που να επιτρέπουν και να προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Το κράτος 

δικαίου: ο βαθμός στον οποίο οι πράκτορες έχουν εμπιστοσύνη και συμμορφώνονται με τους κανόνες 

της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της αστυνομίας και 

των δικαστηρίων, καθώς και του κινδύνου εγκληματικότητας. Έλεγχος της διαφθοράς: ο βαθμός στον 

οποίο ασκείται η δημόσια εξουσία για ιδιωτικό κέρδος, συμπεριλαμβανομένων τόσο των μικρών όσο 

και των μεγάλων μορφών διαφθοράς του κράτους. 

34
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.weforum.org/ 

35
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-

methodologies/icrg 
36

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.transparency.org/bpi2011/in_detail 
37

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eiu.com/home.aspx 
38

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://data.worldbank.org/data-catalog/BEEPS 
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Άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα διενεργούν επίσης 

εκτιμήσεις για την έκταση του φαινομένου. Το ίδρυμα Freedom House
39

 για 

παράδειγμα, εξετάζει τον εκδημοκρατισμό και τις μεταρρυθμίσεις σε πολλά κράτη της 

Κεντρικής Ευρώπης και Ευρασίας. Η μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση των 

αντιλήψεων της διαφθοράς, των επιχειρηματικών συμφερόντων των υπευθύνων 

χάραξης πολιτικής, των νόμων για την οικονομική αποκάλυψη και τη σύγκρουση 

συμφερόντων, καθώς και την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών κατά της 

διαφθοράς. Επιπλέον, ο δείκτης παγκόσμιας ακεραιότητας Global Integrity Index 

(GII), αναπτύχθηκε από την Global Integrity
40

, μια μη κυβερνητική οργάνωση  η οποία 

παράγει εκτιμήσεις για τη διακυβέρνηση και τη διαφθορά σε διεθνές επίπεδο, μέσω 

αξιολογήσεων  που γίνονται σε τοπικό επίπεδο και πραγματοποιούνται από ερευνητές 

και δημοσιογράφους. Ο δείκτης αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ύπαρξης και της 

εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των κανονισμών 

σε διάφορες χώρες.  

Σχετικά με την μέτρηση του φαινομένου σε οργανωσιακό επίπεδο, η βιβλιογραφία 

εμφανίζεται αδύναμη να προτείνει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αποτύπωση του 

πραγματικού μεγέθους της διαφθοράς. Επιπροσθέτως, τα περιστατικά διαφθοράς 

σπάνια καταγγέλλονται στις αρχές ή αναφέρονται σε ερευνητές, ενώ δεν υπάρχουν 

στατιστικές που να αποτυπώνουν τον αριθμό των πράξεων διαφθοράς που έχουν 

διαπραχθεί από δημόσιους υπαλλήλους και έχουν επηρεάσει αποφάσεις 

(Γεωργόπουλος, 2005). Υπό αυτό το πρίσμα και στην προσπάθεια να καλυφθεί το 

κενό που υπάρχει στην υιοθέτηση κοινού εργαλείου μέτρησης του φαινομένου, ο 

οργανισμός USAID
41

 μέσα από το εγχειρίδιο: “Tools for assessing corruption and 

integrity in institutions”
42

 προτείνει μία σειρά από τα υπάρχοντα ερευνητικά εργαλεία 

(ποσοτικά και ποιοτικά) για την εκτίμηση του ύψους της διαφθοράς και της 

ακεραιότητας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από  συγκεκριμένους κλάδους 

κυβερνητικών τομέων, οργανισμών και της δημόσιας διοίκησης, όπως: Business 

Registration & Regulation, The Health Sector, The Judiciary System, Tax 

Administration, The Energy Sector. O οργανισμός USAID δίνει οδηγίες για τον τρόπο 

που δύναται να συλλεχθούν πληροφορίες από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. 

                                                           
39

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-

transit-2016 
40

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.globalintegrity.org/ 
41

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.usaid.gov/who-we-are 
42

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf529.pdf 
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Επίσης καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους να αντλήσουν στοιχεία από αξιόπιστους 

οργανισμούς, μελέτες και αναλύσεις, προκειμένου να αποτιμήσουν την υπάρχουσα 

κατάσταση (σε θέματα ακεραιότητας και διαφθοράς) στον οργανισμό τους και να 

σχεδιάσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 

 

2.2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Οργανωσιακής Διαφθοράς  

Οι περισσότερες αναλύσεις των ερευνητών προσεγγίζουν τις γενεσιουργούς αιτίες σε 

ατομικό και δομικό επίπεδο. Οι Ashforth και Anand (2003) υποστηρίζουν ότι τα 

κίνητρα ή οι ευκαιρίες για συμμετοχή σε πράξεις διαφθοράς προέρχονται κυρίως από 

το περιβάλλον, την οργάνωση και λιγότερο από προσωπικά κίνητρα, ενώ παράλληλα 

αρκετοί μελετητές τη συνδέουν με ανεκτικό κλίμα ηθικής, σε οργανωσιακό επίπεδο. 

Η θεωρία της δημόσιας επιλογής (public choice theories), και η θεωρία του μαύρου 

μήλου (black apple theory), αποτελούν δύο από τις προσεγγίσεις των αιτιών της 

διαφθοράς σε ατομικό επίπεδο. Στην περίπτωση της πρώτης θεωρίας, το άτομο 

προσεγγίζεται ως ένας ορθολογικός δρων εμπλεκόμενο συνεχώς σε ένα υπολογισμό 

κόστους-οφέλους, που αποφασίζει να διαφθαρεί, όταν τα οφέλη αντισταθμίζουν το 

κόστος του (Klitgaard, 1988). Στη δεύτερη περίπτωση, οι  Andrei, Matei και Rosca 

(2009) με τη θεωρία του μαύρου μήλου, επικεντρώνονται στη ροπή του ατόμου με 

χαλαρές ηθικές αξίες σε πράξεις διαφθοράς, χρησιμοποιώντας το κακό μήλο ως 

μεταφορά, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ «ενός ελαττωματικού 

ανθρώπινου χαρακτήρα και μιας προδιάθεσης προς την εγκληματική δραστηριότητα» 

(Otusanya, 2011; Punch, 2000). Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την ατομική 

ροπή στη διαφθορά είναι: η ακεραιότητα (Frost & Rafilson, 1989), η ηθική ταυτότητα 

(Aquino & Reed, 2002), ο αυτοέλεγχος (Marcus & Schuler, 2004), η ενσυναίσθηση 

(Eisenberg, 2000), το χαμηλό επίπεδο γνωστικής ηθικής ανάπτυξης (Trevino, 1986), 

και οι διαγνώσιμες συμπεριφορές ψυχοπαθολογίας (Babiak & Hare, 2006). 

Μία πιο ολιστική προσέγγιση προτείνει η  Δομιστική ή Στρουκτουραλιστική 

Θεωρία για τη διαφθορά, η οποία απασχολεί κυρίως τους πολιτικούς επιστήμονες 

και τους κοινωνιολόγους. Η παραπάνω θεωρία οδηγεί σε πολιτικές ερμηνείες του 

φαινομένου καθώς η διαφθορά δεν εκλαμβάνεται μόνο ως απόρροια συγκεκριμένων 

πρωτοβουλιών κάποιων ατόμων, αλλά ως ένα μέρος του πολιτικοκοινωνικού 

συστήματος, του οποίου οι αξίες και οι λειτουργίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 
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ιστορική εξέλιξη και την καθημερινή εμπορική συναλλακτική σχέση της κοινωνίας. 

Για παράδειγμα, ένα συνταγματικό πλαίσιο το οποίο δίνει ισχυρή εξουσία σε 

εκτελεστικά κυβερνητικά στελέχη και το οποίο έχει ως συνέπεια να μην ελέγχονται 

από τη νομοθετική εξουσία και τα όργανα της, παρέχει τη δυνατότητα να δράσουν 

παράνομα και χωρίς το φόβο του συνταγματικού δικαίου (Meagher, 2004).  

Η οργανωσιακή διαφθορά έχει συσχετιστεί με την ηθική της ηγεσίας  (Brown & 

Treviño, 2006a), την ηθική του κλίματος  (Mayer, Kuenzi & Greenbaum, 2009) και 

τους κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν σε κάθε οργάνωση (Weaver & Treviño, 

1999). Κάποιες φορές τα ζητήματα ηθικής δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτά και δεν 

επικαιροποιούνται, όπως για παράδειγμα αυτά των οικονομικών, δημοσίων σχέσεων, 

νομιμότητας, κ.α., με αποτέλεσμα, να οδηγούν και ενδεχομένως να ευνοούν την 

ανάμειξη των διαχειριστών σε ανήθικες πρακτικές (Jones & Ryan, 1998). Από την 

άλλη, η ύπαρξη ενός ανεκτικού ηθικού κλίματος ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

οικονομικούς στόχους (με αντίστοιχη επιβράβευση για την επιτυχία), δίνει την 

ευκαιρία να δράσει κάποιος ηθικά ή μη και να συμμετέχει σε πράξεις διαφθοράς. 

Επιπλέον, η επιείκεια και η χαμηλή συχνότητα τυπικών κυρώσεων από κυβερνητικές 

και επαγγελματικές οργανώσεις, καθιστούν τη διαφθορά οικονομικά ορθολογική 

πράξη (Braithwaite, 1989).  Εξάλλου, τα αίτια θα μπορούσαν να αποδοθούν σε 

προσωπική απληστία ή στην ενασχόληση με τη “δημιουργική απάτη” από υπαλλήλους 

που ενεργούν για λογαριασμό των οργανώσεων, με κάποιες από τις ενέργειες να έχουν 

τη δύναμη να διαφθείρουν την οργανωτική κουλτούρα και άλλες να μην γίνονται 

εύκολα αντιληπτές. 

Ιδιαίτερα για τη διαφθορά στους δημόσιους  οργανισμούς, τα αίτια έχουν αποδοθεί και 

αναλυθεί σε σχέση με πολλές μεταβλητές, όπως: το μέγεθος της κυβέρνησης, τα 

κυβερνητικά συστήματα, η θεσμική ποιότητα, η υπερβολική και περίπλοκη νομοθεσία, 

η πολιτική στελέχωσης και μισθοδοσίας, ο ρόλος της δικαιοσύνης, ο ανταγωνισμός 

της αγοράς, το πολιτικό σύστημα, καθώς και στοιχεία κουλτούρας όπως η θρησκεία, η 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς κ.α. Συγκεκριμένα για τους Ο.Τ.Α. α) η ανεπαρκής 

αυτοδιοίκηση (ως αποτέλεσμα της μεγάλης γραφειοκρατίας και νομοθεσίας), β) οι 

πελατειακές σχέσεις και η προσοδοθηρία (οι πελατειακές σχέσεις αιτιολογούν την 

αποτυχία της δημόσιας και τοπικής διοίκησης για μεταρρύθμιση καθώς επίσης και την 

αδράνεια των κρατικών μηχανισμών, με τη δικαιολογία του «πολιτικού κόστους») και 
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γ) η πολυνομία (το περίπλοκο κανονιστικό περιβάλλον συνεπάγεται με ad hoc χάρες 

είτε σε άτομα, είτε σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να κερδίσουν την 

πολιτική τους υποστήριξη) σε συνδυασμό με την έλλειψη ηθικών αρχών των 

υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης, δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον ανάπτυξης του 

φαινομένου (Lampropoulou, 2012).  

Εξάλλου, ορισμένοι μελετητές έχουν καταλήξει ότι ο πειρασμός για διαφθορά είναι 

μεγαλύτερος όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέχουν περισσότερη δύναμη ή 

παραμένουν στην εξουσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ferraz & Finan, 2009; 

Fredriksson & Svensson, 2003). Οι Campante, Chor και Do (2009) ανέπτυξαν τη 

θεωρία τους χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις της 

πολιτικής σταθερότητας και της διαφθοράς και δίνει έμφαση στα εξής δύο 

αποτελέσματα: 1) επίδραση χρονικού ορίζοντα, σύμφωνα με την οποία όσο 

μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια υπάρχει, τόσο περισσότερο οδηγούνται στη διαφθορά 

οι κάτοχοι της εξουσίας, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που τους δίνει το σύντομο 

χρονικό διάστημα και 2) επίδραση της ζήτησης, σύμφωνα με την οποία ο ιδιωτικός 

τομέας είναι πιο πρόθυμος να δωροδοκήσει πολιτικούς οι οποίοι είναι πολιτικά πιο 

σταθεροί, λόγω της ισχύος που απορρέει από την κατοχή του αξιώματος τους. 

2.2.5 Η Κανονικοποίηση της Διαφθοράς στην Οργάνωση 

Οι Ashforth και Anand (2003) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες που 

συμβάλλουν στην κανονικοποίηση της διαφθοράς σε έναν οργανισμό και οι οποίοι 

είναι τόσο ισχυροί, που όταν εδραιωθούν, πολύ δύσκολα ανατρέπονται. Πρώτον, η 

θεσμοποίηση, η διαδικασία δηλαδή με την οποία διεφθαρμένες πρακτικές θεσπίζονται 

στα πλαίσια της ρουτίνας, συχνά δίχως συνειδητή σκέψη ως προς την καταλληλότητά 

τους. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιες μεμονωμένες πρακτικές, οι οποίες προφανώς 

χαρακτηρίστηκαν “επιτυχείς για έναν οργανισμό” ενσωματώνονται σταδιακά σε δομές 

και διαδικασίες, με την ανοχή της ηγεσίας και της δεοντολογικής ηθικής, η οποία 

συνήθως είναι διάτρητη και ενθαρρύνει ανάλογες συμπεριφορές. Αυτό με τη σειρά του 

συντελεί στη δημιουργία οργανωσιακής μνήμης και συστημικής δυναμικής που 

θεσμοθετεί τη διαφθορά στην οργάνωση. Δεύτερον, η διαδικασία του 

εξορθολογισμού, με την οποία τα άτομα που εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς 

χρησιμοποιούν κοινωνικά κατασκευασμένα πρότυπα ώστε να νομιμοποιούν τις 

ενέργειές τους στα μάτια τους. Έτσι αξίες, πεποιθήσεις και παραδοχές 
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διαστρεβλώνονται με τρόπο που να εξουδετερώνουν το στίγμα της διαφθοράς και να 

αναγνωρίζονται ως ορθολογικές και ηθικές πρακτικές. Τρίτον, η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης, με την οποία οι νεοφερμένοι διδάσκονται να εκτελούν και να 

αποδέχονται τις διεφθαρμένες πρακτικές. Παράλληλα οι ομάδες που υφίστανται εντός 

του οργανισμού δημιουργούν ένα “ψυχολογικό κουκούλι” μέσα στο οποίο 

ενθυλακώνονται κοινωνικά οι νέοι εργαζόμενοι με σκοπό να προβλεφθούν ή να 

αποτραπούν στάσεις απέναντι σε διεφθαρμένες συμπεριφορές. Μέσα από μία τέτοια 

οπτική θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει γιατί τα άτομα που εμπλέκονται σε 

υποθέσεις διαφθοράς ή σε ανάλογα δίκτυα, δεν θεωρούν τον εαυτό τους διεφθαρμένο 

ή  και να διακρίνει την ηθική αντανάκλαση ή την έλλειψη αυτών που κρύβονται πίσω 

από τέτοιες πρακτικές (Trevino, Weaver & Reynolds, 2006).  

Από την άλλη, οι  Palazzo et al. (2012) αιτιολογούν την οργανωσιακή διαφθορά μέσα 

από ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που ονομάζεται "Ηθική τύφλωση". Οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο προκειμένου να περιγράψουν τους εργαζόμενους 

οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς θα συμμετάσχουν σε ανήθικη συμπεριφορά. Ως εκ 

τούτου, οι τελευταίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ενέργειες που έρχονται σε 

αντίθεση με τις δικές τους ηθικές αρχές δίχως ουσιαστικά να το αντιλαμβάνονται. Η 

ηθική τύφλωση βοηθά τους εργαζόμενους να ξεπεράσουν τη γνωστική ασυμφωνία 

τους όταν συμμετέχουν σε πράξεις οργανωτικής διαφθοράς. Αυτό επιτυγχάνεται κατά 

μία έννοια, μέσω κάποιων μηχανισμών που εκλογικεύουν ή δικαιολογούν τους λόγους, 

για τους οποίους η διαφθορά στην οργάνωση είναι θεμιτή πράξη, (επί παραδείγματι, 

μέσω συλλογικών αποφάσεων, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εντοπίσουν λόγους 

για τους οποίους η διαφθορά είναι “καλή” για την οργάνωση) παρά το γεγονός ότι τις 

περισσότερες φορές αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με αυτή στην ιδιωτική τους ζωή 

(Campbell & Göritz, 2014). 

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, αποτελεί μία ακόμη προσέγγιση κατανόησης 

της διεφθαρμένης συμπεριφοράς στην οργάνωση (Tajfel & Turner, 1986). Σύμφωνα 

με τη θεωρία, τα άτομα επιδιώκουν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια κοινωνική 

ταυτότητα η οποία συμβάλει θετικά στην αυτοεκτίμησή τους ενώ παράλληλα 

στηρίζεται σε συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα στην ομάδα που ανήκει κάποιος και 

σε άλλες ομάδες. Το αποτέλεσμα της παραπάνω σύγκρισης, καθορίζει αν η ταυτότητα 

του ατόμου είναι θετική ή όχι. Η εύνοια των μελών κάποιας ομάδας αποτελεί 
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απαραίτητη διαδικασία για την εξύψωση της κοινωνικής τους ταυτότητας. Τα μέλη 

μιας ομάδας που βιώνουν αρνητική ταυτότητα επιδιώκουν είτε να φύγουν από αυτήν, 

είτε να συμμορφωθούν, προκειμένου να εισπράξουν θετική αντιμετώπιση. Αυτή η 

διαδικασία της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας είναι γνωστή ως in-group 

favoritism (Doosje & Ellemers, 1997; Demirtaş, 2003). 

 Οι θεωρίες που προσεγγίζουν την εδραίωση της διαφθοράς, αγγίζουν τις ψυχολογικές 

και κοινωνικές πλευρές των εμπλεκομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαφθορά 

στην οργάνωση μπορεί να θεσμοθετηθεί όταν είναι σταθερή, αντέχει στο χρόνο, 

αντιστέκεται στις αλλαγές και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά (Fleming & 

Zyglidopolous, 2009; Martin et al., 2009).  

2.2.6 Η Οργανωσιακή Διαφθορά ως απόρροια της Θεσμικής Διαφθοράς 

Σύμφωνα με τον Scott (2008) η θεσμική θεωρία είναι «μια ευρέως αποδεκτή θεωρητική 

στάση, που δίνει έμφαση στους ορθολογικούς μύθους, τον ισομορφισμό, και τη 

νομιμότητα». Με τον όρο “Institutional Corruption”, ο Lessig (2013) αναφέρεται στη 

θεσμική διαφθορά που δρά υπό το πέπλο νόμιμων κατά τα άλλα πρακτικών, με τρόπο 

που υπονομεύει την αποστολή και την αποτελεσματικότητά των οργανισμών. Επί 

παραδείγματι, η δύναμη ιδιωτικών κέντρων να επηρεάσουν και να κατευθύνουν την 

ψήφιση νομοθετικών διατάξεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων 

και εις βάρος πολλές φορές του δημοσίου καλού.  

Στο ίδιο πνεύμα και με βάση την εννοιολόγηση με την οποία θεσμοθετημένες 

οργανωτικές συμπεριφορές “Institutional organizational behaviors” ορίζονται οι 

σταθερές, επαναλαμβανόμενες, διαχρονικές ενέργειες που υιοθετήθηκαν από πλήθος 

μελών του οργανισμού δίχως να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος στοχασμός για την 

ορθότητα, χρησιμότητα και φύση της συμπεριφοράς (Greenwood & Hinings, 1988; 

Oliver, 1992; Zucker, 1988). Έτσι, η θεσμική διαφθορά αποτελεί μια συλλογική 

ιδιότητα κατά την οποία τα άτομα εντάσσουν πράξεις διαφθοράς στην καθημερινότητά 

τους δίχως να αναγνωρίζουν την ακαταλληλότητα των συγκεκριμένων συμπεριφορών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτό οφείλεται σε βαθύτερες πτυχές της κοινωνικής δομής, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και άτυπων κανόνων - προτύπων,  αλλά και 

τις ρουτίνες που γίνονται αποδεκτές ως κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική 

συμπεριφορά. Εξάλλου, η κοινωνιολογική πλευρά υποστηρίζει ότι οι οργανωτικές 



36 

 

δομές αποτελούν τις υποτιθέμενες δομές, διαμέσου των οποίων κανονιστικοί και 

γνωστικοί μηχανισμοί ασκούν την επιρροή τους (Amenta & Ramsey, 2010).  Τέλος, η 

θεωρία διερευνά πώς οι παράγοντες αυτοί δημιουργούνται, διαχέονται και 

υιοθετούνται σε βάθος χρόνου (Zucker, 1988).  

Η εξάπλωση της θεσμικής διαφθοράς σε ένα δημόσιο οργανισμό αποτελεί μία από τις 

πιο διαβρωτικές μορφές του φαινομένου και αναφέρεται σε συμπεριφορές και σχέσεις 

που κινούνται στα πλαίσια της νομιμότητας αλλά ουσιαστικά βλάπτουν το δημόσιο 

συμφέρον και αποδυναμώνουν την ικανότητα του να επιτύχει την αποστολή του, ενώ 

έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη διοίκηση του 

οργανισμού. Ο Lessig (2013), σε μελέτη για τη θεσμική διαφθορά στο δημόσιο τομέα, 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι σπόροι της θεσμικής διαφθοράς φυτεύονται όταν η 

συμπεριφορά της οντότητας ριζώνει σε εξαρτώμενες σχέσεις με τρίτα μέρη που έρχονται 

σε σύγκρουση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ιδρύματος». Η θεσμική διαφθορά 

εμφανίζεται επίσης όταν «η εσωτερική επιρροή της οικονομίας» ενός οργανισμού - 

όπως συστήματα μέτρησης απόδοσης και ανταμοιβών και πρακτικές της ηγεσίας, 

οδηγούν  τους  ανθρώπους να ενεργούν με τρόπους που διακυβεύουν κρίσιμες 

διαδικασίες της οργάνωσης, ευαγγελίζοντας αξίες και στόχους. Όσο περισσότερο 

αντιληπτή γίνεται η εξάρτηση ενός οργανισμού από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές 

επηρεασμού που θίγουν την αποστολή του και τις σημαντικές διαδικασίες του από 

τους πολίτες, τόσο λιγότερη εμπιστοσύνη εμπνέει, απέναντι στη λειτουργία και 

διακυβέρνηση του οργανισμού. 

Η θεσμική διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση πηγάζει από την κομματική 

διακυβέρνηση του κράτους, αλλά και από τη διαφθορά των ίδιων των κυβερνώντων 

(υπουργών, υφυπουργών, γραμματέων, συμβούλων, κ.α.). Αναπόσπαστο στοιχείο μίας 

επαγγελματικής γραφειοκρατίας είναι η αξιοκρατική πρόσληψη των δημοσίων 

υπαλλήλων (Rauch & Evans, 2000). Ωστόσο, η ευνοιοκρατία
43

 και ο νεποτισμός 

εξακολουθούν να αποτελούν βασικά προβλήματα στις διοικήσεις πολλών χωρών. 

Συχνά διαπιστώνεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των τυπικών κανόνων πρόσληψης για 

τις δημόσιες υπηρεσίες και της πραγματικής πρακτικής που ακολουθείται, μέσω της  

πατρωνίας και του νεποτισμού.  

                                                           
43

 Είδος πολιτικής σχέσης που θεμελιώνεται στην παροχή πολιτικής ή άλλης προστασίας με αντάλλαγμα 

από μέρους του προστατευόμενου (πελάτη) την παροχή προς τον πάτρωνα διαφόρων υπηρεσιών και 

εξυπηρετήσεων. 
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Το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα προωθεί με αναξιοκρατικές διαδικασίες τις προσλήψεις 

των διευθυντικών θέσεων με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των επιθυμιών των 

κυβερνώντων. Οι δε αναρριχηθέντες στις διευθυντικές θέσεις υπάλληλοι προδίδουν το 

δημόσιο συμφέρον. Η χάραξη πολιτικών των τελευταίων εφαρμόζεται μέσα από 

ρουσφετολογική πολιτική με εκτελεστές τους δημόσιους υπαλλήλους που υποκύπτουν 

στις πιεστικές συμπεριφορές των πολιτικών τους προϊσταμένων, κάποιες φορές ίσως 

με ανταλλάγματα. Κατά συνέπεια, ανάλογες συμπεριφορές αντανακλώνται στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Οι ηγεσίες των Ο.Τ.Α. αποτελούνται από αιρετούς οι οποίοι 

γεννιούνται και αναδύονται μέσα από κομματικές διαδικασίες. Επί το πλείστον, οι 

πολιτικές ηγεσίες των Ο.Τ.Α. ακολουθούν τα χνάρια της κυβερνητικής ηγεσίας και 

προσλαμβάνουν την κομματική τους πελατεία στους οργανισμούς, ακολουθώντας 

ρουσφετολογική πολιτική. Έτσι,  διαδικασίες στελέχωσης αλλά και προαγωγών των 

ΟΤΑ, κυρίως τα παλαιότερα έτη, γινόταν και γίνονται μέσα από μη διαφανείς 

διαδικασίες. Παρά την ψήφιση νομοθεσίας για τις προσλήψεις στο δημόσιο, η 

στελέχωση των υπηρεσιών  εξακολουθεί να γίνεται σε κάποιο βαθμό όχι με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες των οργανισμών αλλά τον αριθμό συγκεκριμένων ανθρώπων που 

επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να “βολέψει” στο δημόσιο τομέα. Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει και με το σύστημα προαγωγών όπου η τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις 

ευθύνης μπορούσε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα να γίνει με διαβλητές διαδικασίες. Τα 

μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, εκλέγουν με την 

ψήφο τους υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συλλογικά όργανα, κ.λ.π. Με βάση 

αυτό το πλαίσιο, ο νεποτισμός  μπορεί να οριστεί ως μία συναλλαγή που δεν αποδίδει 

κανένα αντάλλαγμα σε παράγοντες όπως δεξιότητες, ικανότητες, επίπεδο εκπαίδευσης 

κλπ, αλλά ευνοεί άτομα δίχως τα προσόντα που απαιτούνται για την εργασία ενώ 

βασίζεται κυρίως στις οικογενειακές σχέσεις (Masters, 1983; Özler, Özler & 

Gumüştekin, 2007). Η διαιώνιση αυτών των συμπεριφορών είναι εφικτή διότι η 

άσκησή τους γίνεται υπό τη σκέπη του νόμου και των ανοικτών διαύλων που έχουν 

αφήσει τεχνηέντως οι νομοθέτες. 

Φαινόμενα νεποτισμού και ευνοιοκρατίας εύκολα διεισδύουν και επηρεάζουν 

πρακτικές και αποφάσεις, δύσκολα όμως εξιχνιάζονται και στοιχειοθετούνται. 

Επιπλέον, η πολιτική ελίτ συνήθως έχει λάβει τα μέτρα της ψηφίζοντας νομοθετήματα 

όπως επί παραδείγματι με το περί “μη” ευθύνης υπουργών, αλλά και με το “μη” πόθεν 

έσχες, επιβάλλοντας σιωπηλά, μια ιδιότυπη σχέση μεταξύ των πολιτικών 

προϊσταμένων και των δημοσίων υπαλλήλων, στη Δημόσια Διοίκηση. Η θεσμική 
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διαφθορά, η ευνοιοκρατία και ο νεποτισμός αποτελούν τρεις μορφές διαφθοράς που 

εντάσσονται στη λεγόμενη νομότυπη πλευρά του φαινομένου και έτσι δεν 

αντιμετωπίζονται ως παράνομες πράξεις. Αυτό έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνει την 

ερευνητική δυνατότητα καθώς είναι δύσκολο κάποιος να βρει στοιχεία για κάτι που 

δεν θεωρείται από νομικής πλευράς επιλήψιμο.  

 

2.2.7 Οι Επιπτώσεις της Διαφθοράς 

Οι επιπτώσεις της διαφθοράς είναι ποικίλες και επηρεάζουν πολλούς τομείς. Η 

Διεθνής Διαφάνεια ταξινομεί το κόστος της διαφθοράς σε τέσσερις κατηγορίες: 

οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Έτσι σε οικονομικό επίπεδο, η 

διαφθορά μειώνει τα δημόσια έσοδα αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δημόσιες δαπάνες, 

συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα. Στρεβλώνει 

τους όρους της αγοράς υπονομεύοντας το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Αυξάνει την 

εισοδηματική ανισότητα, ευνοεί τις μεγάλες έναντι των μικρών επιχειρήσεων, οι 

οποίες αποτελούν και την πλειονότητα μιας χώρας. Το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ εκτιμά ότι η διαφθορά ισούται με το 5% του παγκοσμίου ΑΕΠ και αυξάνει 

κατά 10% το κόστος ίδρυσης μιας επιχείρησης
44

. Κατά συνέπεια η διαφθορά μειώνει 

τις επενδύσεις, τις δαπάνες για την εκπαίδευση, την υγεία και τις υποδομές, τα 

φορολογικά έσοδα και τις ευκαιρίες για άμεσες ξένες επενδύσεις (Tanzi, 1998). 

 Σε πολιτικό επίπεδο, η διαφθορά αποτελεί τροχοπέδη στη δημοκρατία και υπονομεύει 

την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα του κράτους ενώ οδηγεί στην ανεπαρκή 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών (Rose-Ackerman, 1999). Έξαλλου, η σύνδεση 

διαφθοράς και δημοκρατίας είναι στενή: ο βαθμός ανάπτυξης και ποιότητας της 

δημοκρατίας, διαμορφώνουν την αντίληψη για το τι συνιστά διαφθορά. Σύμφωνα με 

μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), η πολιτική διαφθορά μπορεί να 

έχει αρνητικές συνέπειες στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση 

στο πως αυτές επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση μιας χώρας. 

 Στο κοινωνικό μέτωπο, η διαφθορά διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας και 

τη συνοχή της.  Υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο πολιτικό σύστημα, 
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στους θεσμούς και την ηγεσία της
45

. Ο Rothstein (2005) ισχυρίζεται ότι οι εμπειρίες 

από τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης αντανακλούν την αντίληψη που 

διαμορφώνουν οι πολίτες για το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Η εμπιστοσύνη 

της κοινής γνώμης αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επιτυχία ή αποτυχία ενός 

οργανισμού. Επιπλέον, αποτελεί μείζον ζήτημα για τη φήμη του. Η εμπιστοσύνη στους 

θεσμούς είναι πιο σημαντική για την κοινωνία από την προσωπική ή φιλική 

εμπιστοσύνη που μπορεί να συνδέεται με παλαιά κοινωνικά δίκτυα, (old boy 

networks), πολιτική κηδεμονία (political patronage) ή ακόμη και εγκλήματα μαφίας 

(criminal mafia), (Harisalo & Stenvall, 2001).  

Σε οργανωσιακό επίπεδο, κλονίζεται η εργασιακή δέσμευση αλλά και η συμπεριφορά 

των εργαζομένων μέσα στην οργάνωση (Keleş, Özkan & Bezirci, 2011). Εξάλλου, 

φαινόμενα νεποτισμού και ευνοιοκρατίας  μπορούν να επιδράσουν αρνητικά το ηθικό 

των υπολοίπων υπαλλήλων που αισθάνονται αναγκασμένοι να συνεργάζονται με 

άτομα που ανήκουν σε ομάδες εύνοιας και πολλές φορές επιρροής της πολιτικής 

ηγεσίας. Τέλος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι μια ακόμη συνέπεια των 

διεφθαρμένων συστημάτων, καθώς η έλλειψη ή μη εκτέλεση των περιβαλλοντικών 

κανονισμών και της νομοθεσίας που προστατεύει τους φυσικούς πόρους μπορεί να 

βλάψει το οικολογικό σύστημα
46

.  

2.2.8 Εμπειρικές έρευνες Οργανωσιακής Διαφθοράς στη Διεθνή Δημόσια  

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Λίγες εμπειρικές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την διαφθορά σε οργανωσιακό 

επίπεδο, διεθνώς. Οι περισσότερες  έρευνες εστιάζουν στη μέτρηση αντιλήψεων ή 

πράξεων σε ατομικό επίπεδο. Μολαταύτα, κάποιες από αυτές εσφαλμένα έχουν 

ερμηνεύσει θεωρίες που εξηγούν το φαινόμενο σε οργανωσιακό επίπεδο (Lefkowitz, 

2003). Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια και το βαρόμετρο διαφθοράς του 2013, το 

οποίο διαμορφώθηκε μετά από έρευνα σε 60.000 πολίτες  από 42  χώρες της Ευρώπης 

και της Κεντρικής Ασίας, βρέθηκε ότι ένας στους τρεις πολίτες πιστεύουν ότι η 

διαφθορά αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τους με πιο 

διεφθαρμένα τα πολιτικά κόμματα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 

                                                           
45

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-
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δημόσιους οργανισμούς. Βλέπε: Clausen,  Kraay & Nyiri, 2009. 
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νομοθεσίας. Επίσης οι πολίτες σε ποσοστό 53% δήλωσαν δυσαρεστημένοι με τον 

τρόπο που οι κυβερνήσεις τους χειρίζονται τα θέματα διαφθοράς, έναντι του 23% οι 

οποίοι θεωρούν ότι ανταποκρίνονται επαρκώς.  

Συγκεκριμένα για την κυβέρνηση της Ουκρανίας το ποσοστό άγγιξε το 86%, στη 

Μολδαβία το 84%, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το 82% και στην Ισπανία το 80%. 

Η δωροδοκία αποτελεί επίσης μία από τις πιο συνηθισμένες εμπειρίες των πολιτών 

στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Κατά μέσο όρο ένα στα έξι νοικοκυριά έχουν 

πληρώσει φακελάκι προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα 

υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στο Τατζικιστάν 50%, στη Μολδαβία 50%, το 

Αζερμπαϊτζάν και την Ουκρανία 38%, τη Ρουμανία 29% και τη Λιθουανία με 24%.  

 

 

Γράφημα 2.2.1- Κόστος της διαφθοράς σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία  

Πηγή: http://www.transparency.org/what-is-corruption/#costs-of-corruption 

 

Το κόστος της δωροδοκίας ποικίλει μεταξύ των χωρών. Στο Βέλγιο, την Πορτογαλία, 

τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Κύπρο, την 

Εσθονία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ένας στους είκοσι έχουν 

πληρώσει για δωροδοκία. Στην ίδια έρευνα οι υπηρεσίες με το μεγαλύτερο κίνδυνο για 

πράξεις διαφθοράς αναδείχθηκαν η αστυνομία, τα δικαστήρια και το δημόσιο σύστημα 

υγείας. Ειδικά για τις υπηρεσίας υγείας τα νοικοκυριά της ΕΕ σε ποσοστό 10% έχουν 

πληρώσει φακελάκι. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες εντός της ΕΕ φαίνεται να είναι σχετικά 

«καθαρές» με λιγότερο από ένα στα είκοσι νοικοκυριά, να δηλώνουν ότι έχουν δώσει 

για φακελάκι.
47
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Σε ότι αφορά τη μέτρηση του νεποτισμού και της ευνοιοκρατίας στο χώρο εργασίας 

έχουν γίνει λίγες έρευνες στον ιδιωτικό τομέα και ελάχιστες για το δημόσιο τομέα. 

Μία από αυτές διεξήχθη στην Σουηδία από το πανεπιστήμιο του Γκετενμπερκ. Η 

έρευνα αφορούσε μία καταγραφή και ανάλυση των επιθέτων 10.000 υπαλλήλων στην 

κεντρική διοίκηση τα τελευταία 200 χρόνια με στόχο να εντοπίσει φαινόμενα 

νεποτισμού στην στελέχωση των οργανισμών. Τα στοιχεία κατέδειξαν ότι παρά το 

γεγονός ότι η Σουηδία είναι μία από τις χώρες με μικρή διαφθορά (σύμφωνα με τους 

δείκτες μέτρησης διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας) και οι μεταρρυθμίσεις που έχει 

εισάγει έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αξιοκρατική στελέχωση εργαζομένων, οι 

υπάλληλοι που κατάφεραν να ωφεληθούν από το παλιό σύστημα κατέλαβαν επίσης 

μία καλύτερη θέση εργασίας  και με το νέο σύστημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

μάλλον επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς των  Greif, (1993) και North (1994) ότι παρά 

τις μεταρρυθμίσεις, η ελίτ καταφέρνει να διατηρήσει τα προνόμιά της. Κατά συνέπεια 

μπορεί μεν η μεταρρύθμιση να συνέβαλλε στην υιοθέτηση νέων κανόνων αλλά δεν 

κατάφερε να αποδεσμεύσει οριστικά την τοπική αυτοδιοίκηση από πρακτικές 

νεποτισμού (Greif, 1993).  

Άλλη έρευνα διεξήχθη στην Ισπανία με στόχο τη διερεύνηση πιθανότητας στελέχωσης 

θέσεων υψηλού επιπέδου στη δημόσια διοίκηση από μέλη της υφιστάμενης 

αριστοκρατίας. Η έρευνα έγινε σε 21.000 εργαζόμενους της υπάρχουσας διοίκησης και 

85.000 υποψήφιους που πήραν μέρος στη διαδικασία επιλογής δημοσίων υπαλλήλων 

προκειμένου να προσληφθούν σε εννέα κύριους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγγενείς αυτών που κατείχαν υψηλές θέσεις στην  

ιεραρχία, είχαν 44% περισσότερη πιθανότητα να αιτηθούν για μία τέτοια θέση σε 

σχέση με τους μή συγγενείς. Επιπλέον η πιθανότητα επιτυχίας στις εξετάσεις ήταν 

κατά 26% μεγαλύτερη στους συγγενείς από ότι στους υπόλοιπους υποψήφιους. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτό αποδίδεται τόσο στην ύπαρξη καλύτερου 

ανθρώπινου κεφαλαίου μεταξύ των συγγενών (καλύτερο δίκτυο εκπαιδευτών, 

καλύτερη εξάσκηση των υποψηφίων), όσο και στην ύπαρξη του νεποτισμού. Το 

τελευταίο ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι οι συγγενείς υποψήφιοι, φαίνεται να 

τα πηγαίνουν εξαιρετικά καλά στις προφορικές εξετάσεις σε σχέση με τις γραπτές, 

δίχως βέβαια να αποκλείεται και η πιθανότητα να έχουν αναπτύξει καλύτερες 

δεξιότητες στις προφορικές εξετάσεις (Bagues & Esteve-Volart, 2008). 

Μία άλλη έρευνα για τα φαινόμενα του νεποτισμού και της ευνοιοκρατίας διεξήχθη σε 

δημόσιες τράπεζες στην Τουρκία. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι 
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επιπτώσεις των φαινομένων στη συμπεριφορά των εργαζομένων και στις πρακτικές 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στη συναισθηματική δέσμευση, την εργασιακή 

ικανοποίηση και την πρόθεση για αλλαγή εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη σε 300 

υπαλλήλους τριών τραπεζών, εκ των οποίων τα 243 ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση αποτελεσμάτων. Η έρευνα κατέδειξε και 

επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση, που προέβλεπε σημαντική αρνητική σχέση του 

νεποτισμού και της ευνοιοκρατίας σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, τη συναισθηματική δέσμευση και την εργασιακή ικανοποίηση και θετική 

σχέση με την πρόθεση για παραίτηση από την εργασία (Bute, 2011). Άλλα ευρήματα 

που προέρχονται από έρευνα στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από ξενοδοχεία 

τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων στη Βόρεια Κύπρο, έρχονται να επιβεβαιώσουν 

τις αρνητικές επιπτώσεις του νεποτισμού. Από τα 500 ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν αξιοποιήθηκαν τα 257. Σύμφωνα με την έρευνα, ο νεποτισμός φάνηκε 

να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στην 

εργασιακή ικανοποίηση και στην παραγωγή και μετάδοση αρνητικών σχόλιων για την 

εργασία (Arasli, Bavik & Ekiz, 2006). 

Φαινόμενα διαφθοράς και συγκεκριμένα νεποτισμού διερεύνησε ο Allesina (2011) σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ιταλίας. Ο ερευνητής με τη μέθοδο της 

στατιστικής και με βάση την εμφάνιση ίδιων επιθέτων μεταξύ 61.340 Ιταλών 

καθηγητών διερεύνησε την ύπαρξη νεποτισμού στα ιδρύματα. Συγκεκριμένα, 

εφάρμοσε μία μέθοδο προκειμένου να δοκιμάσει κατά πόσο η ποικιλία των επιθέτων 

που εμφανίζονται από τους διάφορους κλάδους είναι χαμηλότερη από την 

αναμενόμενη τυχαία. Από τους 28 κλάδους, εννέα εκ των οποίων αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το ήμισυ των Ιταλών καθηγητών, εμφανίζεται σημαντική σπανιότητα 

των επιθέτων. Επίσης, στους περισσότερους τομείς, αναδύεται μία σαφής τάση βορρά-

νότου, με την πιθανότητα του νεποτισμού να αυξάνεται με το γεωγραφικό πλάτος. 

Ακόμη και αν τα επίθετα αντιπροσωπεύουν  μία γεωγραφική ομαδοποίηση, βρέθηκε 

ότι για τους περισσότερους κλάδους η πιθανότητα εμφάνισης του ίδιου επιθέτου 

ενισχύεται όταν οι καθηγητές εργάζονται στο ίδιο ίδρυμα ή σε κάποιο παράρτημα του. 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μία εικόνα, αλλά δεν αποδεικνύουν σε καμία 

περίπτωση, τους κλάδους που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από το νεποτισμό και την 

πραγματική έκταση του φαινομένου. Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι ότι αποκλείστηκαν περιπτώσεις νεποτισμού που αναφέρονται σε σχέση μητέρας 
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– παιδιού (καθώς το παιδί συνήθως παίρνει το επίθετο του πατέρα) και συζυγική ή 

συντροφική σχέση. 

Μία επίσης ενδιαφέρουσα έρευνα που διερευνά τους πελατειακούς μηχανισμούς των 

κομμάτων, τις ομάδες στόχου τους καθώς και το προφίλ των ψηφοφόρων που 

ανταποκρίνονται σε ιδιωτικές ανταμοιβές από αυτά, διεξήχθη στην Αργεντινή  

(Stokes, 2005). H έρευνα διεξήχθη σε  1.920 ψηφοφόρους από το Δεκέμβρη του 2001 

έως τον Ιανουάριο του 2002 σε τρείς επαρχίες της Αργεντινής. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, οι ερωτηθέντες με χαμηλό εισόδημα σε 

ποσοστό 12%, δήλωσαν ότι έχουν λάβει κάποιο είδος ως ανταμοιβή πχ φαγητό, 

δομικά υλικά, στρώματα και είδη ρουχισμού. Σε μία από τις ανοιχτές ερωτήσεις 

σχετικά με το εάν η λήψη αγαθών ως αντάλλαγμα επηρέασε την ψήφο τους, ένας 

στους πέντε ψηφοφόρους με χαμηλό εισόδημα απάντησε θετικά ενώ το ένα τέταρτο 

των ψηφοφόρων (χαμηλού εισοδήματος) του Περονιστικού κόμματος απάντησε 

επίσης θετικά. Εντοπίσθηκε επίσης σημαντική αρνητική συσχέτιση των πελατειακών 

σχέσεων με το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και την ποιότητα στέγασης, 

καταδεικνύοντας ότι μέσω των πελατειακών μηχανισμών τα κόμματα στην Αργεντινή 

εξαγοράζουν ψήφους. Άλλο εύρημα, αποτέλεσε το γεγονός ότι τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως όσο πιο μικρό ήταν το δείγμα του πληθυσμού του δήμου που λάμβανε 

μέρος στην έρευνα τόσο μεγαλύτερη ήταν η πιθανότητα να είχε λάβει ανταλλάγματα 

από κάποιο κόμμα. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη ικανότητα είχε κάποιο κόμμα να 

παρακολουθεί τα συστατικά του στοιχεία, τόσο πιο αποτελεσματικά απέβαιναν οι 

προσπάθειές του στην εξαγορά ψήφων. Τέλος η οργανωτική δομή των κομμάτων και 

δή αυτή που είχε την δυνατότητα να διεισδύει, να απλώνεται ως πλοκάμι  και να 

δικτυώνεται περισσότερο είναι αυτή που μπορούσε να παράγει περισσότερο  

μηχανισμούς εξαγοράς ψήφων. 

 

2.2.9 Εμπειρικές έρευνες Οργανωσιακής Διαφθοράς στην Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Οι έρευνες για τη διαφθορά στην Ελλάδα είναι ελάχιστες και μάλλον απογοητευτικές 

ως προς τα αποτελέσματα για το βαθμό του φαινομένου. Αναφορικά δε με έρευνες σε 

οργανωσιακό επίπεδο τα ελάχιστα στοιχεία που υπάρχουν δεν προέρχονται από 

έρευνες πεδίου αλλά από αυτές που έχουν διεξαχθεί στους πολίτες της χώρας και τις 

εκθέσεις θεσμικών οργάνων που καταγράφουν το φαινόμενο. 
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Σε έρευνα της public issue για λογαριασμό της Διεθνούς Διαφάνειας σε περίπου  

12.000 άτομα βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό διαφθοράς σε ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα αγγίζει το 9%. Από αυτό το 5,6% αφορά το δημόσιο τομέα και το υπόλοιπο τον 

ιδιωτικό τομέα. Σε ότι αφορά το κόστος της διαφθοράς για το 2013, αυτό κυμαίνεται 

στα 389 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα αισθητά και σταδιακά χαμηλότερο από το 

2010 και μετά (πιθανότατα λόγω κρίσης) όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

  

 

Γράφημα 2.2.2-  Κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα   

Πηγή:  http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf 

 

Σχετικά με τις πιο διεφθαρμένες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αυτές κατατάσσονται 

ως εξής: νοσοκομεία με ποσοστό 50%. οι εφορίες με 12,1% οι πολεοδομίες με 10,2%, 

το ΙΚΑ με 3,2%, το Υπουργείο Μεταφορών 2,9%, οι ΟΤΑ 2,9%, η ΔΕΗ 1,6%, ο 

ΕΟΠΥΥ, 1% το Υπουργείο Ανάπτυξης, 0,7% οι Νομαρχίες, 0,6% το Υγειονομικό 

0,6%  το Υπουργείο Οικονομικών, 0,6%  και άλλες υπηρεσίες με 6,5%. Ιδιαίτερα για 

τα νοσοκομεία όπου το ποσοστό της διαφθοράς είναι πραγματικά πολύ μεγάλο οι 

πολίτες έδωσαν φακελάκι σε ποσοστό 32,4% για κάποια επέμβαση, 29,8% για 

επίσπευση διαδικασιών, 14,2% για καλύτερη εξυπηρέτηση, 7,7% για αμοιβή ή 

φακελάκι γιατρού και 6,8% για ιατρικές εξετάσεις. Στις εφορίες τα ποσοστά 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 18,3% για επίσπευση διαδικασιών, 14,6% για ρύθμιση 

οφειλών, 14,6% για φορολογικές υποθέσεις, 9,8% έκδοση δικαιολογητικών και 4,9% 

για ρύθμιση προστίμων. Κάτι αντίστοιχο αποτυπώνεται και στις Πολεοδομίες με το 

29% να δίνεται για επίσπευση διαδικασιών, 18,8% για οικοδομική άδεια, 14,5% για 

έκδοση δικαιολογητικών και 8,7% για νομιμοποίηση αυθαιρέτου. 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf
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Γράφημα 2.2.3 - Οι πιο διεφθαρμένες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα  

Πηγή: http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf 

 

Σχετικά με τη διαφθορά που καταγράφεται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δε 

σημειώνονται ιδιαίτερες αποκλίσεις. Έτσι το 2013, το ποσοστό των πολιτών που 

δήλωσαν ότι έδωσαν φακελάκι στο δημόσιο ήταν 54,9% και στον ιδιωτικό τομέα 

51,3%. Σε ότι αφορά τη μεγαλύτερη απόκλιση, από το 2011 έως το 2013, αυτήν την 

παρουσιάζει ο δημόσιος τομέας, αφού κατέβηκε σχεδόν έξι ποσοστιαίες μονάδες και 

συγκεκριμένα από 60,5% στο 54,9% , ενώ ο ιδιωτικός τομέας μεταβλήθηκε κατά 3,5 

μονάδες αφού το ποσοστό από 54,8% μειώθηκε στο 51,3%. Παρατηρείται δηλαδή μία 

πτώση και σε αυτόν το δείκτη. 

 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf


46 

 

 Γράφημα 2.2.4 - Σύγκριση διαφθοράς μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  

Πηγή: http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf 

 

Σχετικά με τη γνώμη των πολιτών εάν η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία χώρα δίχως 

διαφθορά οι Έλληνες απάντησαν σε ποσοστό 54% ότι μπορεί έναντι 42% ότι δεν θα τα 

καταφέρει ποτέ, ενώ παρατηρείται μία μικρή διακύμανση των ποσοστών από το 2008 

έως το 2013. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο μέρος των πολιτών που 

διατηρεί επιφυλάξεις με τον εάν μπορεί η Ελλάδα να αποδεσμευτεί από τις πρακτικές 

διαφθοράς. 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf
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Γράφημα 2.2.5- Άποψη των πολιτών για το εάν η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία χώρα δίχως 

διαφθορά  

Πηγή:http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf 

 

Σε ότι αφορά την κλίμακα μέτρησης αντιμετώπισης της διαφθοράς, οι πολίτες 

απάντησαν θετικά στο να εφαρμόζονται οι νόμοι γρήγορα για όλους, χωρίς εξαιρέσεις 

σε ποσοστό 96%, να τιμωρούνται αυστηρά όσοι πιάνονται να παίρνουν μίζες ή 

φακελάκια σε ποσοστό 95%, να εφαρμόζεται πραγματικά το “Πόθεν Έσχες” για τους 

δημοσίους υπαλλήλους σε ποσοστό 91%, να γίνονται μαθήματα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στα σχολεία σε ποσοστό 84%, να τιμωρούνται αυστηρά 

όσοι πιάνονται να δίνουν μίζες ή φακελάκια σε ποσοστό 83%, να καθιερωθεί ένας 

κώδικας επαφής και συμπεριφοράς απέναντι στους πολίτες για τους δημοσίους 

υπαλλήλους σε ποσοστό 80%, να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δικαστών σε 

ποσοστό 76%, να γίνουν ενημερωτικές εκστρατείες κατά της διαφθοράς σε ποσοστό 

73% και τέλος το κράτος να επεμβαίνει λιγότερο στην οικονομία σε ποσοστό 47%. 

 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf
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Γράφημα 2.2.6 Κλίμακα μέτρησης αντιμετώπισης της διαφθοράς 

 Πηγή: http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf 

 

Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στη διαφθορά 

Ένα άλλο ιδιαίτερο εύρημα της έρευνας είναι τα αποτελέσματα της μέτρησης της 

κλίμακας ανοχής απέναντι στη διαφθορά με βάση τις απόψεις σε τρεις συνήθεις 

πρακτικές. Έτσι, απάντησαν θετικά σε ποσοστό 95% στην άποψη “εάν δεν βλάπτονται 

τα προσωπικά μου συμφέροντα, δεν θα με ενοχλούσαν οι μίζες ή τα φακελάκια, ακόμα 

και εάν γινόταν μπροστά στα μάτια μου”, 93% στην άποψη “δεν χρειάζεται να 

υπακούμε στους νόμους όταν δεν μας βλέπει κανείς” και 88% στην άποψη “εάν είναι 

να κάνουμε τη δουλειά μας, τότε δεν πειράζει να δώσουμε και κανένα φακελάκι”. 

Καταγράφονται δηλαδή πολύ υψηλά ποσοστά ανοχής απέναντι στη διαφθορά. Επίσης 

ενδιαφέροντα ευρήματα έδωσε και η κλίμακα μέτρησης «egoistic & moralistic 

response tendencies»
48

 με βάση τέσσερα χαρακτηριστικά. Θετικά σε ποσοστό 67% 

                                                           
48

 Έγινε με βάση τα τέσσερα χαρακτηριστικά: α) δεν κουτσομπολεύω ποτέ τις δουλειές των άλλων, β) 

μερικές φορές λέω ψέματα εάν χρειαστεί, γ) δεν μετανιώνω ποτέ για τις αποφάσεις μου και δ) δεν 

ήμουν πάντα ειλικρινής με τον εαυτό μου. 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf
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απάντησαν στην άποψη “δεν κουτσομπολεύω ποτέ τις δουλειές των άλλων”, 58% στην 

άποψη “μερικές φορές λέω ψέματα εάν χρειαστεί”, 48% στην άποψη “δεν μετανιώνω 

ποτέ για τις αποφάσεις μου” και 34%  “δεν ήμουν πάντα ειλικρινής με τον εαυτό μου”. 

Μία επίσης ενδιαφέρουσα μέτρηση έγινε με την κλίμακα των πέντε διαστάσεων της 

προσωπικότητας «big five personality dimensions»
 49

. Οι αναλύσεις επικεντρώθηκαν 

στον πληθυσμό των ατόμων που έχουν υπάρξει προσωπικά θύματα διαφθοράς 

ανεξαρτήτως χρονικού προσδιορισμού και ανεξαρτήτως φορέα συμβάντος. Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν ότι: 1) στη διάσταση «εξωστρέφεια», ο συνολικός 

πληθυσμός παρουσιάζει μέσο όρο 3,343 υψηλότερο του 3 (μέσος όρος κλίμακας 1-5), 

τείνει δηλαδή οριακά προς την εξωστρέφεια  2) στη διάσταση της «συμπόνιας», ο 

συνολικός πληθυσμός παρουσιάζει κατά μέσο όρο 4,333, εμφανίζεται δηλαδή αρκετά 

κοντά στο άνω όριο της κλίμακας 3) στη διάσταση της «συνειδητότητας», ο συνολικός 

πληθυσμός παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο όρο 4,351, αυτοαξιολογείται δηλαδή ως 

υπεύθυνος και ευσυνείδητος 4) στη διάσταση της «συναισθηματικής ισορροπίας» 

παρουσιάζει μέσο όρο 2,688, το χαμηλότερο δηλαδή του μέσου όρου 5) στη διάσταση 

της «καινοτομίας και εφευρετικότητας», ο συνολικός πληθυσμός αυτοαξιολογείται με 

3,547 και άρα κινείται προς τον άξονα της καινοτομίας. 

 

2.2.10 Καταγγελίες περιστατικών Διαφθοράς στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

Αναφορικά με τις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες-θύματα διαφθοράς σε 

σχέση με το δημόσιο τομέα η συντριπτική πλειοψηφία του 95,2 % δήλωσε ότι δεν 

κατήγγειλε το περιστατικό. Η μειοψηφία που ανέφερε το περιστατικό απευθύνθηκε σε 

ποσοστό 14,1% στη διοίκηση του νοσοκομείου, σε ποσοστό 11,3% στη διεύθυνση της 

υπηρεσίας, σε ποσοστό 11,3% στην εφορία, σε ποσοστό 8,5% στην πολεοδομία, σε 

ποσοστό 5,6% στο συνήγορο του πολίτη, σε ποσοστό 4,2% στο υπουργείο 

οικονομικών και τη νομαρχία κ.ο.κ. όπως αναγράφονται στο διάγραμμα. 
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 Οι πέντε διαστάσεις είναι: εξωστρέφεια, συμπόνια, συνειδητότητα, συναισθηματική ισορροπία, 

καινοτομία & εφευρετικότητα. 
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Γράφημα 2.2.7  Ποσοστό καταγγελιών &  Φορέας Καταγγελίας 

Πηγή: http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf 

 

Έρευνα επίσης διεξήγαγε και η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς  

για τα έτη 2014 και 2015, προκειμένου να αποτυπωθεί για πρώτη φορά ο αριθμός των 

ποινικών διώξεων που έχουν ασκηθεί στις Εισαγγελίες της χώρας καθώς και του 

αριθμού των κατηγορουμένων που αφορούν σε αδικήματα διαφθοράς. Από τα 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζεται συνολική μείωση του 

αριθμού των ποινικών διώξεων για τα συγκεκριμένα αδικήματα κατά 30% για το 

διάστημα 2014-2015, χωρίς όμως να παρατηρείται αντίστοιχη μείωση των 

εμπλεκόμενων προσώπων, γεγονός που ενδεχόμενα να σχετίζεται με την 

πολυπλοκότητα των υποθέσεων. Γενικά, τα αποτελέσματα των εισαγγελιών δεν 

μπορούν να κριθούν ποσοτικά, αφού η κάθε υπόθεση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf
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Αναφορικά με τα αδικήματα, παρατηρείται πως το αδίκημα της κακουργηματικής 

απιστίας στην υπηρεσία, παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά και για τα δύο έτη 

αναφοράς (28% και 30 % για τα έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα). Οι ποινικές διώξεις 

που έχουν ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με 

αυτές που έχουν ασκηθεί σε βαθμό πλημμελήματος και για τα δύο έτη αναφοράς. Οι 

ποινικές διώξεις που αναφέρονται σε κακουργήματα στο σύνολό τους ανέρχονται σε 

61 % για το 2014 και 58% για το 2015, ενώ αυτές που αφορούν σε πλημμελήματα 

προσδιορίζονται στο 38% για το 2014 και 41% για το 2015. 

 

2.2.11 Ετήσιες εκθέσεις για τη Διαφθορά στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

Στην ετήσια έκθεση για το 2015, ο Συνήγορος του πολίτη αναφέρει ότι στο 50,86% 

των αναφορών που έγιναν από τους πολίτες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση. Τα 

προβλήματα των πολιτών σε σχέση με τους φορείς  εντοπίζονται στα ασφαλιστικά 

ταµεία και σε ΝΠ∆∆ που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας. Ακολουθεί η 

αυτοδιοίκηση (δήµοι και περιφέρειες) µε 22,41%, παρουσιάζοντας αυξητική τάση σε 

σχέση µε το 2014. Το 15,69% των προβλημάτων αφορούσε το Υπουργείο 

Οικονομικών, ενώ το 10,29% το Υπουργείο Εσωτερικών
50

.  

Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2011, 

επισημαίνει ενδεικτικά τις κυριότερες παραλείψεις, αδυναμίες ή παραβάσεις της 

κείμενης νομοθεσίας, που σημειώθηκαν στον τομέα των δαπανών των εν λόγω 

διαχειρίσεων, αλλά και συγκεκριμένες περιπτώσεις μη νόμιμων δαπανών, με σκοπό 

την αποφυγή επανάληψής τους στο μέλλον, για την περιφρούρηση του δημόσιου 

χρήματος και αποτροπής της σπατάλης των οικονομικών πόρων του Δημοσίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις Ο.Τ.Α. στους οποίους διαπιστώνονται 

αδικαιολόγητες επιχορηγήσεις σε διάφορα σωματεία και Ν.Π.Ι.Δ., προγραμματικές 

συμβάσεις με αιτιολογήσεις που αποκλίνουν της κοινής λογικής, αποζημιώσεις για 

ταξίδια, γεύματα, δεξιώσεις δίχως τα απαιτούμενα παραστατικά, αμοιβές δικηγόρων 

για έξοδα παράστασης σε προσωπικές υποθέσεις δημάρχων, οικονομικά ελλείμματα 

κ.α.
51
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 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.synigoros.gr/resources/docs/160322-dt-

ee.pdf 
51

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/book_files/1%20%28%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%

CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202012%29.pdf 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/160322-dt-ee.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/docs/160322-dt-ee.pdf
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Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Σ.Ε.Ε.Δ.Δ
52

 διενεργεί 

επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες ενώ μεριμνά για την επισήμανση των φαινομένων 

διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, 

χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
53

. Στην 

αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών: α) του Δημοσίου, β) 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού, καθώς και των 

επιχειρήσεων τους, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δ) των 

κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή Δημόσιων Επιχειρήσεων ή 

Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη 

ή ως μέτοχος. 

Στην ετήσια έκθεση της Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) για το 2015, οι 

καταγγελίες που αφορούσαν αδικήματα διαφθοράς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

έφτασαν τις 111 συνολικά. Από αυτές οι είκοσι (20) αφορούσαν τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α.. 

οι δεκαεπτά (17) τα νοσοκομεία, από έντεκα (11) Yπουργεία και Δικαιοσύνη, εννέα 

(9) Οικονομικές Υπηρεσίες και Περιφέρειες, πέντε (5) Ασφαλιστικά Ταμεία και 

Δημόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισμοί, οκτώ (8) Τελωνειακή Υπηρεσία, δύο (2) 

Πυροσβεστικό Σώμα, επτά (7) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δύο (2) Λιμενικό Σώμα, δύο 

(2) Προξενικές Αρχές, μία (1) Βουλή και από μία (1) Άλλοι Οργανισμοί και χωρίς 

προσδιορισμό. Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν από τις αρμόδιες εισαγγελικές 

αρχές έπειτα από υποβολή σχετικών δικογραφιών από τη Δ.Ε.Υ. αφορούσαν κυρίως 

ψευδής βεβαιώσεις (18 υποθέσεις), δωροδοκία για νόμιμες πράξεις (18 υποθέσεις), για 

απάτη (7 υποθέσεις), για εκβίαση (4 υποθέσεις), για υπεξαίρεση (4 υποθέσεις), για 

κατάχρηση εξουσίας (2 υποθέσεις), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη 

δραστηριότητα (2 υποθέσεις),  κ.α.
54

 

Από τις 477 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου του έτους 2014 για τις οποίες έγινε 

λεπτομερής έλεγχος, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της 

νομιμότητας, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, 

παρατυπιών, κ.λπ. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι πλέον του 52% των 
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 Η λειτουργία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,  διέπεται από τα άρθρα 2-7 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει 
53

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3074/2002 ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

εκδίδει τις εντολές για επιθεώρηση - έλεγχο:  αυτεπαγγέλτως,  μετά από εντολή του Υπουργού 

Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς,  μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς 

Ν.Π.Δ.Δ.,  μετά από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Συνηγόρου του Πολίτη 

ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 
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ελέγχων διενεργήθηκε σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και 

Επιχειρήσεις τους, για θέματα που αφορούσαν κυρίως στην εγκυρότητα των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την πλήρωση 

θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και στη νομιμότητα 

αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή που χορηγήθηκαν σε δημοτικούς 

υπαλλήλους. Σημαντικό ποσοστό των λοιπών ελέγχων αφορούσε στην οργάνωση και 

λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών 19,92%, την εκπαίδευση και κατάρτιση 9,22%, το 

φυσικό περιβάλλον 7,97%, τα δημόσια έργα, προμήθειες και εν γένει δημόσιες 

συμβάσεις 7,13%, τη δόμηση και χωροταξία 6,71%, λοιπά θέματα Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού 

34,17%, αναπτυξιακά και λοιπά προγράμματα 0,84% και πειθαρχικές υποθέσεις 

2,52%. Επίσης στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται οτι οι θεματικοί τομείς με δείκτη 

παραβατικότητας μεγαλύτερη εκείνης του Γενικού δείκτη (39,50) είναι: α) λοιπά 

θέματα ελέγχου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού που αφορά κυρίως ελέγχους εγκυρότητας τίτλων 

σπουδών και πιστοποιητικών Δημοτικών Αστυνομικών και β) Φυσικό Περιβάλλον, 

που αφορά σε ελέγχους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης σε 64 

επιθεωρήσεις/ελέγχους με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών προκύπτει ότι το 44% των 

λειτουργών για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης προέρχεται από 

τα Υπουργεία και πλέον του 66% πειθαρχικά υπολόγων αφορά την κατηγορία 

υπαλλήλους το 17,40% διευθυντές και το 2,95% τμηματάρχες. Τέλος, σχετικά με τις 

προτάσεις των επιθεωρητών ιδιαίτερο βάρος δίνεται για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων νομιμότητας και αποτελεσματικότητας σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους
55

. 

2.3  Η ψυχολογική παρενόχληση ως φαινόμενο οργανωσιακής διαφθοράς στη 

Δημόσια Διοίκηση 

Τα ζητήματα της ψυχολογικής παρενόχλησης και της διαφθοράς στην οργάνωση, 

απασχολούν όλο και περισσότερο τους μελετητές και τη Διεθνή Κοινότητα. Πρόκειται 

για δύο φαινόμενα με βαθιές ρίζες, που στη βιβλιογραφία εμφανίζονται επί το 

πλείστον, ως ανεξάρτητες θεματικές. Η σύνδεση των δύο φαινομένων και ειδικότερα η 

διερεύνηση συσχέτισης τους, δεν έχει αποδοθεί επαρκώς από την επιστημονική 

κοινότητα.  
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Επιπλέον, καμία από όσο γνωρίζουμε, έρευνα, δεν έχει μετρήσει το βαθμό επίδρασης 

της ψυχολογικής παρενόχλησης στη διαφθορά εντός κάποιας οργάνωσης. Οι ελάχιστες 

αναφορές σχετικά με τα δύο φαινόμενα, τα κοινά στοιχεία και την πιθανή συσχέτισή 

τους δίνονται μέσα από μία μόνο ποιοτική έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία.  Οι 

Hutchinson, Vickers, Wilkes και Jackson (2008) κατέληξαν ότι υπάρχουν πέντε 

σημεία κλειδιά για τα οποία η ψυχολογική παρενόχληση είναι και φαινόμενο 

οργανωσιακής διαφθοράς:  

1) σιωπή και λογοκρισία,  

εδώ η έρευνα αποκάλυψε ότι όταν ένα οργανωσιακό περιβάλλον πιέζει ασφυκτικά 

τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων πλευρών 

και ταυτόχρονα η επίσημη θέση της οργάνωσης αρνείται συστηματικά παραπτώματα 

και ανεπιθύμητες πράξεις με πρόσχημα την προστασία της συνοχής και της δημόσιας 

εικόνας του οργανισμού, τότε δημιουργούνται ευκαιρίες στις μονάδες να εμπλακούν 

σε αρνητικές συμπεριφορές προκειμένου να προασπίσουν τόσο τα συμφέροντα του 

οργανισμού όσο και την προσωπική τους καριέρα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, το 

θεσμικό πλαίσιο καλείται να εξετάσει το πλαίσιο της μυστικότητας και της 

συγκάλυψης της διεφθαρμένης συμπεριφοράς στο οποίο καταφέρνουν να ανθίσουν, να 

εκλογικευτούν και να διατηρηθούν τα φαινόμενα της ψυχολογικής παρενόχλησης και 

της διαφθοράς μέσα σε έναν οργανισμό. 

2) δίκτυα αρπακτικών συνεργασιών,  

ισχυρές συμμαχίες λειτουργούν με σκοπό την παροχή διευρυμένων ευκαιριών για 

κακοδιοίκηση διαμέσου ενός μηχανισμού που καθιστά το φαινόμενο της ψυχολογικής 

παρενόχλησης ως ένα είδος οργανωσιακής διαφθοράς. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

πράξεις ψυχολογικής παρενόχλησης δεν αποτελούν μεμονωμένες πράξεις των 

μονάδων, αλλά επίμονες, οργανωμένες και συστηματικές μορφές διοίκησης, ικανές να 

επικρατήσουν επί μακρόν χρονικό διάστημα, μεταξύ των δρώντων. Στις εν λόγω 

συμμαχίες ή κλίκες μεταξύ των θυτών, συμπεριλαμβάνονται σχέσεις βασισμένες σε 

οικογενειακούς ή κοινωνικούς δεσμούς, χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

διορισμούς και προαγωγές που χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό, για να άγουν 

διεφθαρμένες συμπεριφορές,  

3) διαφθορά νόμιμων διαδικασιών ρουτίνας, 

οι συμμαχίες και τα δίκτυα φαίνεται να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους προκειμένου 

να διαφθείρουν νόμιμες διαδικασίες, μετατρέποντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από 
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τη νόμιμη εξουσία σε προσωπικό όφελος. Υπό το πέπλο δηλαδή μίας νομότυπης 

ρουτίνας επιτυγχάνεται η συγκάλυψη αρνητικών συμπεριφορών.  

4) ανταμοιβή και προώθηση, 

τα δίκτυα και οι συμμαχίες, λειτουργούν μεροληπτικά προκειμένου να επηρεάσουν τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας εντός ενός οργανισμού. Έτσι δρομολογούν ευκαιρίες και 

κίνητρα για τους ευνοούμενους, επιτρέποντας κάποιες μορφές αντιδεοντολογικής 

συμπεριφοράς να επηρεάσουν το προσωπικό του προφίλ και να του προσδώσουν τη 

δυνατότητα αύξησης οικονομικού κέρδους και άλλων ωφελημάτων. 

5) προστασία εντοπισμού 

οι οργανωτικές δομές και τα συστήματα, ευνοούν την ανάπτυξη μηχανισμών ηθικής 

αποδέσμευσης, διευκολύνοντας ουσιαστικά την κατάχρηση της θεσμικής εξουσίας και 

προστατεύοντας παράλληλα τους δρώντες των συμμαχιών. Εξάλλου, οι συμμαχίες 

έχουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν εκείνες τις αρνητικές συμπεριφορές που 

ισχυροποιούν τη δύναμή τους και παράλληλα συνεισφέρουν στην επίτευξη του 

οργανωσιακού στόχου. 

Όμως, η βαθύτερη εξέταση των δύο φαινομένων κατά την άποψή μας αποκαλύπτει 

σημεία τα οποία ισχυροποιούν ακόμα περισσότερο την άποψη ότι η ψυχολογική 

παρενόχληση αποτελεί φαινόμενο οργανωσιακής διαφθοράς. Έτσι, εκτός από τα 

πέντε σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και τα οποία έχουν τη δύναμη να ανοίγουν 

την πόρτα σε τέτοια φαινόμενα, υπάρχουν επιπλέον δύο στοιχεία, τα οποία 

στερεώνουν τη δυνατότητα εδραίωσής τους και ενισχύουν την παραπάνω άποψη: 1) Η 

ανισότητα δύναμης και κατάχρηση προσωπικής ή οργανωσιακής εξουσίας, είτε αυτή 

προέρχεται από ομότιμους, είτε από ανώτερους, είτε από ομάδες επιρροής και η οποία 

χρησιμοποιείται συστηματικά προκειμένου α) να μην επηρεαστεί η ισορροπία 

δυνάμεων και β) να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι του οργανισμού δίχως 

συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. 2) Η κοινωνική ανοχή, η οποία επιτρέπει την 

ανάπτυξη και εδραίωση των φαινομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η 

ψυχολογική παρενόχληση δεν αποτελεί απλά ένα μέσο επιβολής οργανωσιακής 

διαφθοράς, αλλά δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στο μηχανισμό λειτουργίας 

της. Κατά συνέπεια, η ψυχολογική παρενόχληση δε συνιστά μόνο μία μορφή 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς, αλλά μία μορφή διαφθοράς με ασύλληπτη δύναμη η 

οποία εκδηλώνεται μέσα από σιωπηρές διαδρομές και ασύμμετρες δυνάμεις.  

Συγκεκριμένα η έρευνα διεξήχθη σε είκοσι έξι (26) νοσηλευτές από δύο διαφορετικούς 

οργανισμούς υγείας, που είχαν βιώσει το φαινόμενο της ψυχολογικής παρενόχλησης. 
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Στόχος της έρευνας ήταν καταρχάς, μέσα από την αφήγηση των νοσηλευτών να 

παρουσιαστούν και να ομαδοποιηθούν οι πράξεις εκφοβισμού. Κατά δεύτερον να 

ερευνηθεί για πρώτη φορά το φαινόμενο της ψυχολογικής παρενόχλησης ως 

διεφθαρμένη συμπεριφορά, αμφισβητώντας την υπόθεση ότι προέρχεται κατά κύριο 

λόγο από μεμονωμένα συμβάντα που απορρέουν από τις διαπροσωπικές και 

οργανωτικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία έδειξαν ότι η 

δικτύωση μεταξύ των ατόμων στους οργανισμούς, μπορούν να επηρεάσουν την 

παρουσία και τη μορφή του εκφοβισμού και ιδιαίτερα του εκφοβισμού ως 

διεφθαρμένη συμπεριφορά. 

 Ο προσδιορισμός αυτών των σχέσεων και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων 

πολλαπλασιάζεται η διεφθαρμένη συμπεριφορά, έδειξαν ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει 

να δοθεί στα χαρακτηριστικά των επιμέρους φορέων, την οργάνωση, τις υπο-

κουλτούρες και τα κοινωνικά δίκτυα στο εσωτερικό των οργανισμών, προκειμένου να 

κατανοηθεί το φαινόμενο της ψυχολογικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και των 

επιβλαβών συνεπειών για τα άτομα και τις οργανώσεις. Μέσα από τις αφηγήσεις 

τονίστηκε η ηθική διάσταση των δύο φαινομένων. Εξάλλου, καταδεικνύεται ότι 

διεφθαρμένες και εκφοβιστικές συμπεριφορές στους οργανισμούς, μετατρέπονται σε 

μία μορφή θεσμοθετημένης και κανονικής συμπεριφοράς με ανεξέλεγκτα 

αποτελέσματα.  Επίσης σύμφωνα με τους μελετητές, σε πολλές από τις συμπεριφορές 

που περιγράφονται, και οι οποίες μπορούν σαφώς να χαρακτηρισθούν ως 

διεφθαρμένες, τα άτομα κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και της πρόσβασής τους σε 

οργανωτικούς πόρους, με σκοπό την προσωπική δύναμη και το πολιτικό κέρδος. Κατά 

συνέπεια, για την επίτευξη των στόχων απαιτούνται συνεργασίες διαφορετικών 

δρώντων μέσα στην οργάνωση. Επιπροσθέτως, η προστασία και η προώθηση εκείνων 

που συμμετέχουν στις διεφθαρμένες συμμαχίες, χρησιμεύουν ώστε να εξασφαλιστεί 

τόσο οργανωσιακό όσο και οικονομικό κέρδος, μέσω της ενίσχυσης της δύναμης, της 

κοινωνικής θέσης, των ευκαιριών και του εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της 

συνεργασίας, μπορεί να είναι η μετατροπή και προσαρμογή των θεσμοθετημένων 

κανόνων ενός οργανισμού, με προφανή σκοπό, κάτι που αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα (Hutchinson, Vickers, Wilkes 

& Jackson, 2009). 

Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας κατέδειξαν ότι η ψυχολογική παρενόχληση 

μπορεί να περιλαμβάνει διαφθορά, καθώς οι θύτες κάνουν κατάχρηση της 
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οργανωσιακής τους θέσης για προσωπικό όφελος παρεκκλίνοντας από δεοντολογικούς 

κώδικες και προστατεύοντας συμμάχους και συνεργάτες. Παρά όμως το γεγονός ότι τα 

παραπάνω ευρήματα δίνουν το έναυσμα για νέες αναζητήσεις, δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να αποτυπώσουν το πραγματικό βαθμό επίδρασης της ψυχολογικής 

παρενόχλησης στα φαινόμενα της οργανωσιακής διαφθοράς.  

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Ερευνητική Μέθοδος 

 

Η κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και η ανακάλυψη της πραγματικότητας 

από τους επιστήμονες μέσω προσωπικής εμπειρίας προσεγγίζεται με το κυρίως έργο 

της έρευνας. Οι επιστήμονες για να δεχθούν κάτι ως πραγματικό θα πρέπει αυτό να 

συνάδει τόσο με την πραγματική παρατήρηση όσο και με λογικά και εμπειρικά 

δεδομένα τα οποία θα πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια 

(Ζαφειρόπουλος, 2011). Σύμφωνα με τον τελευταίο, «η κοινωνική έρευνα είναι μερικές 

φορές το όχημα για τη διερεύνηση κάποιου πράγματος - δηλαδή τη χαρτογράφηση ενός 

θέματος που ίσως αιτιολογήσει τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας στο μέλλον». Άλλες 

φορές βέβαια μπορεί διεξάγεται με σκοπό να περιγράψει μία κατάσταση ενός 

κοινωνικού ζητήματος ή να ερμηνεύσει κάτι. Δηλαδή να παρέχει πληροφορίες για τις 

αιτίες των φαινομένων βάσει των αιτιακών σχέσεών τους.  

 Η μεθοδολογία και η μέθοδος συνιστούν ευρύτερες θεωρητικές έννοιες που 

σχετίζονται με συγκεκριμένες επιστημολογικές και οντολογικές παραδοχές, που 

περικλείουν και προσδιορίζουν τις επιμέρους ερευνητικές τεχνικές και στάδια 

(Πουρκός & Δαφέρμος, 2010). «Η μεθοδολογία αποτελεί υποκλάδο της επιστημολογίας 

και μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της εξακρίβωσης» (Ζαφειρόπουλος, 2011). Ο 

όρος “μέθοδος” προέρχεται από το «μετέρχομαι» και σημαίνει τον τρόπο αναζήτησης 

και απόκτησης της γνώσης. Πρόκειται για συστηματικό τρόπο έρευνας που στόχο έχει 

την κατάκτηση της αλήθειας μέσα από τη διαδικασία επίλυσης ενός θεωρητικού ή 

πρακτικού προβλήματος στη βάση συγκεκριμένων κανόνων. «Η μέθοδος συνιστά έναν 

ευρύτερο γνωσιολογικό και οντολογικό προβληματισμό σχετικά με την προσέγγιση της 

πραγματικότητας, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη σκέψη και τη δράση μας 

προκειμένου να διερευνήσουμε, μελετήσουμε και αποκαλύψουμε τις αφανείς πτυχές ή 

πλευρές των φαινομένων» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010).  
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Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι παραγωγής ερευνητικών δεδομένων, 

η ποσοτική (quantitative) και η ποιοτική (qualitative) μέθοδος. Η ποσοτική μέθοδος 

σχετίζεται με τη μέτρηση και ποσοτικοποίηση των φαινομένων καθώς και με τον 

μετασχηματισμό επιλεγμένων ποιοτήτων τους σε αριθμητικά μεγέθη. Η ποιοτική μέθοδος 

σχετίζεται με την καταγραφή συγκεκριμένων επιλεγμένων ποιοτήτων ή χαρακτηριστικών 

(πτυχών) των κοινωνικών φαινομένων σε κάποια μορφή δομημένης απεικόνισης ή 

περιγραφής (αφηγηματικές περιγραφές, απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, μη λεκτικές 

απεικονίσεις και αναπαριστούν τις αλήθειες των υπό διερεύνηση κοινωνικών 

φαινομένων (Πουρκός, 2010). Οι παραπάνω προσεγγίσεις, παρουσιάζουν διαφορές 

στη φύση των δεδομένων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Στην πράξη καμία από 

τις δύο προσεγγίσεις δεν είναι ανώτερη ή κατώτερη αλλά και οι δύο συνεισφέρουν 

στην έρευνα. Η επιλογή κάποιας από τις δύο, εξαρτάται από το αντικείμενο, τους 

στόχους και τα χαρακτηριστικά της έρευνας, τα μέσα που διαθέτει ο ερευνητής, τον 

πληθυσμό, το είδος της ανάλυσης, τη μεθοδολογία και την ιδιαιτερότητα της 

συγκεκριμένης περίπτωσης που ερευνάται κάθε φορά (Ζαφειρόπουλος, 2011).  

Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των φαινομένων της ψυχολογικής 

παρενόχλησης και της οργανωσιακής διαφθοράς, διενεργήθηκε δειγματοληπτική 

έρευνα πεδίου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ατομικής συμπλήρωσης, σε 

υπαλλήλους της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο  

(2011) οι δειγματοληπτικές έρευνες αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία μέτρησης 

στάσεων και προσανατολισμών, αλλά και συλλογής πρωτότυπων δεδομένων σε έναν 

μεγάλο πληθυσμό. Επίσης, αναφορικά με τη δειγματοληπτική μέθοδο, προτιμήθηκε η 

μη πιθανοτική δειγματοληψία και συγκεκριμένα η δειγματοληψία ευκολίας
56

.  

3.2 Γνωστοποίηση και αντιδράσεις των υπαλλήλων και της διεύθυνσης των 

Ο.Τ.Α 

Η πρώτη προσέγγιση γνωστοποίησης της έρευνας στη διεύθυνση ενός από τους 

Ο.Τ.Α., με στόχο την λήψη έγγραφης άδειας, ήταν μάλλον απογοητευτική καθώς 

εκφράστηκε ο φόβος της στοχοποίησης του οργανισμού από ομάδες που ενδεχομένως 

εξυπηρετούν διαφορετικές πολιτικές σκοπιμότητες. Η πραγματοποίηση της έρευνας 

τελικά έγινε σε κάποιους Ο.Τ.Α. ύστερα από προφορική άδεια, ενώ σε άλλους δίχως 
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 Όταν η δειγματοληψία βασίζεται σε διαθέσιμα υποκείμενα, όπως για παράδειγμα το να σταματάς 

ανθρώπους στο δρόμο ή σε μία άλλη τοποθεσία, ονομάζεται κάποιες φορές συμπτωματική 

δειγματοληψία, ή ακόμη δειγματοληψία ευκολίας ή ευχέρειας. (Ζαφειρόπουλος, 2011). 
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καμία μορφή άδειας.  Οι αντιδράσεις των εργαζομένων ήταν κατά πολύ μεγάλο βαθμό 

θετικές και οι περισσότεροι δέχθηκαν με προθυμία να συμβάλλουν στην διεξαγωγή 

της έρευνας. Μία μικρή μειοψηφία εξέφρασε δισταγμούς για την εμπιστευτικότητα 

αλλά μετά τις κατάλληλες διευκρινήσεις το ποσοστό θετικής απόκρισης έφτασε το 

83%.  

3.3 Συγκρότηση Δείγματος 

 

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, είναι 

το σύνολο των υπαλλήλων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α (Ν=82.556)
57

. Το υπό 

έρευνα δείγμα ορίστηκε να είναι 300 εργαζόμενοι απασχολούμενοι σε διοικητικές 

υπηρεσίες. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας από πέντε 

Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Προκειμένου να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων και να 

αποφευχθούν πιθανές στοχοποιήσεις, δεν αναφέρονται τα ονόματα των Ο.Τ.Α. που 

συμπεριλήφθησαν στο δειγματοληπτικό πλαίσιο. Διανεμήθηκαν 300 ανώνυμα έντυπα 

ερωτηματολόγια σε αντίστοιχους εργαζόμενους, την περίοδο από 8 Ιανουαρίου 2016 

έως 2 Φεβρουαρίου του 2017.  Από τα 300 ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν 

επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 250 τα οποία καταχωρήθηκαν στο στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 17.0, προκειμένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα 

στατιστικά στοιχεία. Παρακάτω απεικονίζεται η δημογραφική σύνθεση του δείγματος:  
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Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2015/Flows_2015.htm 
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Φύλο 

Το δείγμα αποτελούνταν από 157 γυναίκες (62,8%) και 93 άντρες (37,2%). 

 

 

 

Γράφημα 3.1- Κατανομή φύλου των υποκειμένων έρευνας  

 

Ηλικία 

  

Σε ό,τι αφορά την ηλικία, στην πρώτη ηλικιακή ομάδα με βάση το ερωτηματολόγιο 

που περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας από 19 έως 34 ετών, συμμετείχαν 20 άτομα (8%), 

στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα με άτομα ηλικίας από 35 έως 49 ετών συμμετείχαν 159 

άτομα ( 63,6%) και στην τρίτη ηλικιακή ομάδα που περιλαμβάνει άτομα ηλικίας από 

65 ετών και άνω απάντησε 1 άτομο ( 0,4%). 

 

 
 

Γράφημα 3.2- Κατανομή ηλικίας των υποκειμένων έρευνας 
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8% 
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Επίπεδο εκπαίδευσης  

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, παρατηρούμε ότι το 

30,8% ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου, το 20,4% ήταν απόφοιτοι Ανώτατου 

Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.), το 31,2% ήταν απόφοιτοι Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ένα ποσοστό της τάξεως του 16% ήταν κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου και τέλος το 1,6% δήλωσαν κάτοχοι άλλου τίτλου. 

 

 
 
Γράφημα 3.3- Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης υποκειμένων έρευνας 

 

 

Κατοχή ή όχι Θέσης Ευθύνης  

 

Σε ότι αφορά τη θέση ευθύνης, ένας σημαντικός αριθμός της τάξεως των 66 ατόμων 

(26,4%) δήλωσαν ότι κατέχουν θέση ευθύνης ενώ οι υπόλοιποι 184 ότι δεν κατέχουν 

θέση ευθύνης. 

 

Γράφημα 3.4-Κατανομή κατοχής ή όχι, θέσης ευθύνης υποκειμένων έρευνας 
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Χρόνος υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας  

Αναφορικά με το χρόνο υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην παρούσα θέση εργασίας 

παρατηρήθηκε ότι 23 άτομα (9,2%) είχαν λιγότερο από 1 χρόνο υπηρεσίας, 86 άτομα 

(34,4%) βρίσκονταν στη παρούσα θέση εργασίας τους από 1 έως 5 έτη, 46 άτομα 

(18,4%) είχαν 6 έως 9 χρόνια υπηρεσίας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στα 

άτομα που καταλαμβάνουν την ίδια θέση για χρονικό διάστημα 10 ετών και άνω 

(38%). 

 

 
 

Γράφημα 3.5-Κατανομή του χρόνου Υπηρεσίας στην Παρούσα Θέση Εργασίας των Υποκειμένων 

της Έρευνας 

 

3.4 Όργανα Συλλογής Δεδομένων 

 

Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το 

οποίο δόθηκε πιλοτικά σε 10 άτομα (διοικητικοί υπάλληλοι με μεγάλη προϋπηρεσία 

στο δημόσιο τομέα). Μετά από συζήτηση σε σχέση με την ευκολία κατανόησης και 

συμπλήρωσής του, αποφασίστηκε να μη γίνει καμία τροποποίηση. 

Παρά το γεγονός ότι όλοι δίπλα μας αναγνωρίζουμε και πιθανότατα βιώνουμε τόσο 

φαινόμενα διαφθοράς όσο και φαινόμενα ψυχολογικής παρενόχλησης, δύσκολα 

προχωράμε σε αποκαλύψεις υπό το φόβο συνεπειών στο εργασιακό και προσωπικό 

μας βίο. Ένας λοιπόν από τους βασικούς προβληματισμούς για τη διεξαγωγή της 

έρευνας ήταν εάν θα υπάρχει ανταπόκριση αλλά και ειλικρίνεια στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων. Ο δεύτερος προβληματισμός ήταν σχετικά με τη μορφή του 

ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα εάν θα ήταν ηλεκτρονική ή έντυπη. Τελικά 

επιλέχθηκε η τελευταία. Παρά την αντικειμενική δυσκολία που εντοπίζεται στη 

συλλογή δεδομένων με την έντυπη μορφή, η αποστολή ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου απορρίφθηκε λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τους ρυθμούς και 

9,20% 

34,40% 

18,40% 
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αριθμούς ανταπόκρισης. Επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε και η ανησυχία 

για το εάν οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αντιμετώπιζαν τόσο με 

καχυποψία, όσο και με το φόβο στοχοποίησης, τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Συγκεκριμένα επικεντρωθήκαμε σε διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ), 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κύριο μέλημά μας ήταν να συμπεριληφθούν στο δείγμα 

εργαζόμενοι που κατέχουν κρίσιμες θέσεις, (ως προς τη συχνότητα πράξεων 

διαφθοράς, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα των ερευνών) ή θέσεις ευθύνης, 

αλλά και υπάλληλοι από όλα εκείνα τα τμήματα των Ο.Τ.Α. στα οποία το αντικείμενο 

εργασίας τους, τους φέρνει σε καθημερινή επαφή, τόσο με πολίτες όσο και με την 

πολιτική ηγεσία. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε εργαζομένους που ήταν 

διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα διεξαγωγής της έρευνας στην εργασία τους 

και ήταν εύκολα προσβάσιμοι. Επιπλέον δόθηκαν δια ζώσης, διευκρινήσεις και 

επιλύθηκαν απορίες σχετικά με τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της 

ανωνυμίας της συμμετοχής τους. Επίσης σημαντικό ρόλο στην θετική ανταπόκριση 

των ερωτώμενων διαδραμάτισε η διαβεβαίωση ότι η έρευνα θα διεξαγόταν σε 

περισσότερους από τρεις Ο.Τ.Α. και έτσι οι υπάλληλοι ξεπέρασαν το φόβο της 

στοχοποίησης. Σε κάθε περίπτωση τα ευρήματά της έρευνας  αφορούν αποκλειστικά 

και μόνο τους συμμετέχοντες στην έρευνα και δεν μπορούν να γενικευτούν, ούτε να 

υπολογιστεί το σφάλμα εκτίμησης (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

3.5 Κλίμακες μέτρησης 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες μέτρησης. Για τη 

μέτρηση της ψυχολογικής παρενόχλησης επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο NAQ 

(Negative Act Questionnaire) που ανέπτυξαν οι Einarsen et. al. (2009) το οποίο 

χρησιμοποιείται για την καταγραφή και τη μέτρηση της συχνότητας, της έντασης και 

της επικράτησης του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας
58

. Αποτελείται από 22 δομημένες 

ερωτήσεις/απόψεις κλίμακας συμφωνίας Likert (1: ποτέ – 5: καθημερινά) που 

αναφέρονται σε ενδεχόμενες άμεσες και έμμεσες επιθέσεις ψυχολογικής 

παρενόχλησης που υφίσταται ο εργαζόμενος. Ακολουθεί ένας ορισμός της έννοιας 

ψυχολογικής παρενόχλησης και ζητείται από τον ερωτώμενο να απαντήσει εαν με 

βάση τον ορισμό που του δόθηκε, θεωρεί τον εαυτό του θύμα και με ποια χρονική 
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 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.uib.no/en/rg/bbrg/44072/workplace-bullying 
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συχνότητα (1: Όχι – 5: Ναι, σε καθημερινή βάση) έγινε στόχος αρνητικών επεισοδίων 

σε χρονικό διάστημα 6 μηνών. Η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε ελληνικές όσο 

και σε διεθνείς έρευνες (π.χ. Galanaki & Papalexandris, 2013; Power et al., 2013). 

Εκτός από τη βιβλιογραφία, με βάση την οποία, πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα για την κλίμακα της ψυχολογικής παρενόχλησης 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας στο υπό μελέτη δείγμα, με τον a του Cronbach 

να εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλός αφού ανήλθε σε a= 0,932.  

Καθώς, αφενός μεν δεν υπάρχει εργαλείο μέτρησης της οργανωσιακής διαφθοράς και 

αφετέρου η πολιτική συμπεριφορά στις οργανώσεις είναι διάχυτη παντού, επιλέχθηκε 

να χρησιμοποιηθεί η κλίμακα Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS) των 

Kacmar και Ferris (1991). Συγκεκριμένα, η κλίμακα σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει το 

βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες βλέπουν το περιβάλλον εργασίας τους ως πολιτικό, 

προκειμένου οι διευθυντές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στις πολιτικές του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος. Η κλίμακα αποτελείται από 12 δομημένες ερωτήσεις/απόψεις 

κλίμακας συμφωνίας Likert (1:διαφωνώ απόλυτα - 5:συμφωνώ απόλυτα). Σχετικά με 

την αξιοπιστία της κλίμακας Perceptions of Organizational Politics Scale POPS, ο 

συντελεστής αξιοπιστίας στο υπό μελέτη δείγμα, βρέθηκε σημαντικά υψηλός a=0,845 

επιβεβαιώνοντας αντίστοιχα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία (Kacmar & Ferris,1991).  

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας 

 

Περιγραφικά στοιχεία  

 

 Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας των μεταβλητών, εμφανίζονται 

τα παρακάτω περιγραφικά στοιχεία. 

 

Μεταβλητή Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Αριθμητικός 

Μέσος Ορος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ψυχολογική 

Παρενόχληση 

235 1,102 2,034 1,505 ,078 

Οργανωσιακή 

Διαφθορά 

239 2,640 3,121 2,920 ,021 

Πίνακας 4-1 Περιγραφικά Στοιχεία 
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4.2 Ανάλυση Συσχέτισης (Correlation Analysis)  

 

Σε σχέση με τις δύο μεταβλητές που εξετάζονται στη συγκεκριμένα έρευνα, η 

ψυχολογική παρενόχληση φαίνεται πως συσχετίζεται υψηλά θετικά με την 

οργανωσιακή διαφθορά (r=,497) και στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο 

σημαντικότητας p= 0,01, επαληθεύοντας την αρχική μας ερευνητική υπόθεση. Η 

ανάλυση συσχέτισης αντικατοπτρίζει την ένταση της σχέσης και δεν εξηγεί τη σχέση 

αιτίας αιτιατού.  

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Φύλο 

-         

2. 

Ηλικία 

-,067 -        

3. 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

-,047 -,132* -       

4. 

Θέση στην ιεραρχία 

-,084 ,067 ,117 -      

5. 

Τομέας 

απασχόλησης 

-,049 ,133* ,021 -,106 -     

6. 

Χρόνος συνολικής 

εργασιακής 

εμπειρίας 

-,145* ,495** -,222** ,190** ,160* -    

7. 

Χρόνος υπηρεσίας 

στην παρούσα θέση 

εργασίας 

,034 ,192** -,131* -,002 ,113 ,318** -   

8. 

Οργανωσιακή 

Διαφθορά 

,023 ,016 -,076 -,021 ,060 ,060 -,089 -  

9. 

Ψυχολογική 

Παρενόχληση 

,009 ,212** -,066 ,058 ,050 ,055 -,013 ,497** - 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 4-2 Ανάλυση συσχέτισης 
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4.3 Συζήτηση Ευρημάτων Έρευνας  

 

Οι περισσότερες έρευνες διερευνούν το βαθμό της ψυχολογικής παρενόχλησης και της 

διαφθοράς (Διεθνής Διαφάνεια, 2013; Workplace Bullying Institute το 2014; 

UNISON, 2011; Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck, 1994), τις επιπτώσεις των δύο 

φαινομένων, σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο (Bute, 2011; Janoff & Bulman, 

1992; Lutgen-Sandvik et al., 2007; Rodriguez-Munoz et al., 2009; Trepanier et al., 

2013; Keleş, Özkan & Bezirci, 2011) αλλά και το οικονομικό τους κόστος (Tanzi, 

1998; Lieber, 2010; Sheehan et al., 2001; Cameron & Martinez, 2005; Giga et al., 

2008). Διαπιστώνουμε ότι τα φαινόμενα οργανωσιακής διαφθοράς και ψυχολογικής 

παρενόχλησης αποτελούν μείζονα ζητήματα και απασχολούν πολλούς επιστημονικούς 

κλάδους.  

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα με 

σκοπό να μετρήσει το βαθμό επίδρασης της ψυχολογικής παρενόχλησης στην 

οργανωσιακή διαφθορά, στο πεδίο των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Η ερευνητική υπόθεση ελέγχθηκε με ανάλυση συσχέτισης και 

επαληθεύτηκε. Είναι γεγονός ότι η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε δεν 

μας επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και οι δειγματοληπτικές έρευνες δεν 

επιτρέπουν να αποκτήσουμε πλήρη αίσθηση για τις κοινωνικές διεργασίες. Είναι 

επίσης αποδεκτό ότι οι δειγματοληπτικές έρευνες διακρίνονται από περιορισμένη 

εγκυρότητα και μεγαλύτερη αξιοπιστία (Ζαφειρόπουλος, 2011). Παρόλα αυτά, τα 

αποτελέσματα συνάδουν με αυτά προηγηθείσας ποιοτικής μελέτης των Hutchinson, 

Vickers, Wilkes και Jackson (2009) με βάση την οποία τα φαινόμενα ψυχολογικής 

παρενόχλησης αποτελούν και φαινόμενα οργανωσιακής διαφθοράς επιβεβαιώνοντας 

με ποσοτικά πλέον δεδομένα τις υποθέσεις των ερευνητών. Έτσι ενισχύεται η άποψη 

οτι η ψυχολογική παρενόχληση δεν αποτελεί κάποια συνέπεια αμιγώς προερχόμενη 

από ατομικά ή οργανωσιακά χαρακτηριστικά, αλλά μία πράξη επηρεασμού στην 

άσκηση πολιτικής και μάλιστα διεφθαρμένης. 

 Άλλες έρευνες έχουν βρει ότι οι αρνητικές συμπεριφορές συσχετίζονται θετικά με το 

εργασιακό περιβάλλον (Andersson, 2001; Quine, 2001) και κατ’ επέκταση με 

φαινόμενα ψυχολογικής παρενόχλησης και κατάχρησης εξουσίας (O'Leary-Kelly, 

Griffin & Glew,
 
1996; Samnani & Singh, 2012). Μολονότι λοιπόν οι περισσότερες 

έρευνες εξετάζουν μεμονωμένα τα δύο φαινόμενα, τα αποτελέσματα τους 

καταδεικνύουν κάποιες κοινές αιτιακές αφετηρίες. Τα αποτελέσματα της παρούσας 
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έρευνας έρχονται έστω και ακροθιγώς να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση και 

να ισχυροποιήσουν τις προηγούμενες θέσεις. 

Κάποιες ελάχιστες έρευνες που διερευνούν εκφάνσεις της οργανωσιακής διαφθοράς 

στο δημόσιο τομέα, συσχετίζουν φαινόμενα νεποτισμού, οικογενειοκρατίας και 

ευνοιοκρατίας με το σύστημα στελέχωσης και την μεροληψία στις πολιτικές 

προαγωγών αλλά και τη γενικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Allesina, 

2011; Greif, 1993;  North, 1994; Bagues & Esteve-Volart, 2008).  Σε αυτές τις έρευνες 

επιβεβαιώνεται ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εισάγει τα ανεπτυγμένα κράτη, 

δεν έχει επιτευχθεί η υιοθέτηση αντικειμενικής και ανεξάρτητης πολιτικής στον τομέα 

των ανθρωπίνων πόρων και ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. Η έρευνά μας έρχεται να 

επαληθεύσει αλλά και να συμπληρώσει αυτά τα αποτελέσματα, προσδίδοντας μία νέα 

διάσταση στον τρόπο επίτευξης αυτών των πολιτικών. 

 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οι κλασικοί θεωρητικοί της οργάνωσης παρουσιάζουν τις οργανώσεις ως ορθολογικές 

δομές στις οποίες η ισχύς ακολουθεί την αλυσίδα της διοίκησης και στις οποίες οι 

διαχειριστές νομιμοποιούν την εξουσία (Luthans,1995). Η δύναμη και η πολιτική, 

αποτελούν δύο στενά σχετικές έννοιες που έχουν τη θετική και την αρνητική τους 

πλευρά. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν αναμφίβολα πολιτικά 

περιβάλλοντα μέσα στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνονται οργανωσιακές 

συμπεριφορές. 

H διαφθορά στη βιβλιογραφία εξετάζεται σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα 

αρνητικής οργανωσιακής συμπεριφοράς ή με επιμέρους ατομικά χαρακτηριστικά ή 

συμπεριφορές σε συνάρτηση με διάφορους συντελεστές όπως ατομικό επίπεδο, 

επίπεδο ομάδας και επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, που ενδεχομένως τους 

επηρεάζουν. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται δυαδικά ως μία κατάσταση που αποδίδεται 

στην ατομική προδιάθεση και ως μία διαδικασία, καθώς ενδέχεται να εξαπλωθεί και σε 

άλλους με συνέπεια να δώσει το έναυσμα για συλλογική συμπεριφορά, η οποία μπορεί 

να μετασχηματιστεί σε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του οργανισμού και να 

καταλήξει σε μία συστημική συμπεριφορά που δύναται να “μιάνει” ολόκληρους 

οργανισμούς ή ακόμα και έθνη.  
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Η Δομικιστική θεωρία καθώς και αυτή του μαύρου μήλου προσεγγίζουν τις αιτίες 

εμφάνισης διαφθοράς σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο αντίστοιχα. 

Επιπροσθέτως, θεωρίες όπως αυτή της ηθικής τύφλωσης, της κοινωνικής ταυτότητας 

αλλά και η θεσμική θεωρία, έρχονται να ερμηνεύσουν την κανονικοποίηση της 

διαφθοράς στην οργάνωση. Αντίστοιχα, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις όπως η 

δυναμική της ομάδας, η ροπή του θύματος και το εργασιακό κλίμα, αποτελούν 

μερικούς από τους λόγους που επιτρέπουν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, την 

εκδήλωση φαινομένων ψυχολογικής παρενόχλησης στην οργάνωση. Η άκριτη όμως 

σύνδεση κάποιας θεωρίας, η οποία εκπονήθηκε κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, 

κοινωνικές και οργανωσιακές συνθήκες, πολλές φορές αδυνατεί να ερμηνεύσει τα ίδια 

φαινόμενα σε μία άλλου τύπου κοινωνία. Η ελληνική πραγματικότητα αποτελεί μία 

ολότητα με τις δικές της ιδιομορφίες σε θεσμικό, πολιτικό, ιστορικό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

Η σύνδεση του φαινομένου της ψυχολογικής παρενόχλησης στο πλαίσιο της έννοιας 

της οργανωσιακής διαφθοράς αποτελεί μία νέα διάσταση στις παραπάνω προσεγγίσεις. 

Πράγματι, η διεκδίκηση και η άσκηση της εξουσίας δεν είναι απόλυτα συμβατή με 

ηθικά διλήμματα και αναστολές. Ούτε είναι πάντα εύκολο να διακρίνει κάποιος την 

ανηθικότητα, η οποία γίνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδεκτή. Πόσο μάλλον σε ένα 

οργανωσιακό περιβάλλον που αντανακλά τις επιπτώσεις της δημόσιας πολιτικής 

εξουσίας και η οποία πολλές φορές ακολουθεί πρακτικές απογύμνωσης από το αξιακό 

και ηθικό υπόβαθρό της. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν το κοινωνικό πλαίσιο 

προσδιορίζει το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στην άσκηση πολιτικής και την ηθική 

στα οργανωσιακά περιβάλλοντα.  

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας κατέδειξαν σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ της ψυχολογικής παρενόχλησης και της αντίληψης που έχουν οι εργαζόμενοι 

για την οργανωσιακή πολιτική (πολιτικές που υποκρύπτουν φαινόμενα διαφθοράς). 

Παρόλα αυτά παραμένει η δυσκολία στο να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με το 

ποσοστό συνεισφοράς των πρακτικών άσκησης της ψυχολογικής παρενόχλησης σε 

σχέση με την πολιτική της οργάνωσης που αποσκοπεί στην διαφθορά. Άλλα  

ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί αφορούν α) το πότε η έννοια της ψυχολογικής 

παρενόχλησης κάνει την εμφάνισή της σε έναν οργανισμό ως μέσο επιβολής 

οργανωσιακής διαφθοράς, β) πώς παρουσιάζεται γ) με ποιές μορφές διαφθοράς 

αποτυπώνεται και δ) με ποιά αποτελέσματα; 
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Σε κάθε περίπτωση, η ψυχολογική παρενόχληση και η διαφθορά στην οργάνωση 

αποτελούν δύο συμπεριφορές που στιγματίζουν τόσο το άτομο όσο και την οργάνωση. 

Οι επιπτώσεις των φαινομένων επηρεάζουν τις ατομικές και συλλογικές οντότητες και 

επιφέρουν δυσμενείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην κοινωνική 

ευημερία. Εκ παραλλήλου, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο 

επαγγελματισμός της κρατικής γραφειοκρατίας και η προστασία της από την πολιτική 

επιρροή θα ήταν χρήσιμος. Πέραν τούτου, κατά την άποψή μας, εάν η ψυχολογική 

παρενόχληση ισούται με την υποβάθμιση και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης 

ύπαρξης (Adams, 1997) τότε η συνειδητή ένταξή της στις πολιτικές διαχείρισης 

προσωπικού, με στόχο το όφελος σε οργανωσιακό αλλά και ατομικό επίπεδο, δεν 

αποτελεί μία ακόμα αρνητική συμπεριφορά αλλά μία μορφή διαφθοράς. 

Το αποτελεσματικό μάνατζμεντ των οργανισμών και του ανθρώπινου δυναμικού 

αποτελεί το όχημα που οδηγεί στην αντιμετώπιση ή όχι των αλλαγών και των 

προκλήσεων που καλούνται  οι οργανισμοί να αντιμετωπίσουν. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έρχονται να συνδέσουν τα φαινόμενα της ψυχολογικής παρενόχλησης με αυτά 

της οργανωσιακής διαφθοράς και αποτελούν ένα πρώτο βήμα σε ένα ζήτημα με 

πολλές διαστάσεις και διαφορετικούς συσχετισμούς. Πρόκειται για ένα ανεξερεύνητο 

πεδίο στο οποίο μελλοντικές έρευνες μπορούν να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως και να 

φωτίσουν σκιώδεις πλευρές της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Οι έρευνες θα πρέπει να 

στραφούν τόσο στην έκταση των φαινομένων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς όσο και στην διερεύνηση των αιτιών τους στον ελλαδικό χώρο. 

Φαινόμενα νεποτισμού, οικογενειοκρατίας, δωροδοκίας αλλά και ιδιαίτερης 

βαρύτητας όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμοί κ.α. που σχετίζονται με 

συμπεριφορές, όπως η ψυχολογική παρενόχληση, χρειάζεται να μελετηθούν σε 

οργανωσιακό επίπεδο προκειμένου να συμβάλλουν στην μικρο και μάκρο προοπτική 

της οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

Ο εκσυγχρονισμός και η αξιοκρατία στο Δημόσιο μπορούν να συμβάλλουν στην 

ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερα για το φαινόμενο της οργανωσιακής 

διαφθοράς, ο εντοπισμός των κυρίαρχων εκφάνσεών της αλλά και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών που την ενισχύουν, στη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών δύναται να 

χρησιμεύσει ως εργαλείο στην συντελούμενη προσπάθεια μεταρρύθμισής τους. Επίσης 

η συμβολή της πολιτικής επιστήμης στην κατανόηση της σύνδεσης των δύο 

φαινομένων μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα 
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τους επιστήμονες που αναλύουν το πολιτικό σύστημα και γενικότερα την πολιτική 

ζωή. Τέλος, η ουσιαστική αντιμετώπιση φαινομένων όπως αυτών που εξετάζουμε, 

προϋποθέτει μεταβολή της αντίληψης τόσο των λειτουργών της δημόσιας διοίκησης 

και των πολιτικών αρχών όσο και των πολιτών. Μία άλλη λοιπόν μεταβλητή που θα 

είχε κατά τη γνώμη μας ενδιαφέρον να διερευνηθεί, σε σχέση με την ψυχολογική 

παρενόχληση και την οργανωσιακή διαφθορά στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης είναι 

η αντίληψη που έχουν οι πολίτες σχετικά με την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα των 

συγκεκριμένων οργανισμών και κατ’ επέκταση στην ηθική των διοικητικών 

υπηρεσιών και της κυβερνητικής πολιτικής.  

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ανιχνεύσει πιθανή σχέση της ψυχολογικής 

παρενόχλησης και της οργανωσιακής διαφθοράς και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν 

την υπόθεση Η1: η ψυχολογική παρενόχληση συσχετίζεται θετικά με την 

οργανωσιακή διαφθορά. Καθώς δεν υπάρχουν μελέτες που να πραγματεύονται το 

θέμα και να υποστηρίζουν τη γενίκευση της θεωρίας, υπάρχουν οι παρακάτω 

περιορισμοί: α) αποτελεί έρευνα πεδίου στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

διενεργήθηκε με δείγμα ευκολίας και τα αποτελέσματά της καταδεικνύουν το βαθμό 

συσχέτισης των δύο μεταβλητών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και το υπό έρευνα 

δείγμα, β) δεδομένου ότι δεν υπάρχει κλίμακα μέτρησης της οργανωσιακής διαφθοράς, 

χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης μέτρησης η κλίμακα μέτρησης αντίληψης της 

οργανωσιακής πολιτικής (POPs). Έτσι έγκειται η αμηχανία στο εάν τα ερωτήματα που 

διαμορφώνονται στη συγκεκριμένη κλίμακα προσφέρουν ένα έγκυρο μέτρο μέτρησης 

της οργανωσιακής διαφθοράς, γ) η έρευνα υπόκειται στους περιορισμούς που 

εμπίπτουν οι δειγματοληπτικές έρευνες και θα πρέπει να επιστρατευτούν πολλαπλές 

ερευνητικές μέθοδοι προκειμένου να μελετηθεί εις βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Adams, A. (1997). Bullying at work – how to confront and overcome it. London:            

Virago Press. 

Agervold, M. (2007). Bullying at work: A discussion of definitions and prevalence, 

based on an empirical study. Scandinavian Journal of Psychology, 48(2), 161–

172. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00585.x 

Alatas, H. (1990). Corruption: its nature, causes, and functions. Aldershot: Avebury. 

Allesina, S. (2011). Measuring nepotism through shared last names: The case of Italian 

academia. PLoS ONE, 6(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021160 

Amenta, E., & Ramsey, K. M. (2010). Institutional theory. In Handbook of Politics: 

State and Society in Global Perspective (pp. 15–39). https://doi.org/10.1007/978-

0-387-68930-2 

Amundsen, I. (1999). Political corruption: An introduction to the issues. Working 

Paper - Chr. Michelsen Institute, (7), 1–32. 

Anderson, C. (2002). Past victim, future victim? Nursing Management, 33(3). 

https://doi.org/10.1097/00006247-200203000-00014 

Andersson, J. (2001). Report on harassment at the workplace. (pp.1-23). Committee of  

Employment and Social Affairs, Session document. 

 

Andrei, T., Matei, A. & Rosca, I. (2009). The Corruption: An Economic and Social   

Analysis, București: Editura Economică. 

 

Andrews, F.M. & Withey, S.B. (1976). Social Indicators of Well-Being: Americans 

Perceptions of Life Quality. New York, USA: Plenum Press. 

Aquino, K. & Reed, A. (2002). The self importance of moral identity. J Pers Soc 

Psychol, 83, 1423–1440. http://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423 

Arasli, H., Bavik, A., & Ekiz, E. H. (2006). The effects of nepotism on human resource 

management: The case of three, four and five star hotels in Northern Cyprus. 

International Journal of Sociology and Social Policy, 26(7/8), 295–308. 

http://doi.org/10.1108/01443330610680399 

Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). THE NORMALIZATION OF CORRUPTION 

IN ORGANIZATIONS. Research in Organizational Behavior. 

https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2 

Ashforth, B. E., Harrison, S. H., & Corley, K. G. (2008). Identification in 

organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of 

Management, 34(3), 325–374. https://doi.org/10.1177/0149206308316059 



72 

 

Ayoko, O. B., Callan, V. J., & Härtel, C. E. J. (2003). Workplace conflict, bullying and 

counterproductive behaviors. International Journal of Organizational Analysis, 

11(4), 283–301. http://doi.org/10.1108/TPM-05-2013-0014 

Babiak, P., & Hare, R. D. (2006). Snakes in suits: When psychopaths go to work. 

Applied Psychology, 44(2006), 171–188. http://doi.org/10.1111/j.1464-

0597.1995.tb01073.x 

Bagues, M., & Esteve-Volart, B. (2008). Top civil service: meritocracy or nepotism? 

Unpublished Working Paper. 

Baillien, E., Neyens, I., De Witte, H., & De Cuyper, N. (2009). A qualitative study on 

the development of workplace bullying: Towards a three way model. Journal of 

Community and Applied Social Psychology, 19(1), 1–16. 

http://doi.org/10.1002/casp.977 

Barron, O. (2009). Why workplace bullying and violence are different: protecting 

employees from both. In M. Gill, B. Fisher & V. Bowie (Eds.), Violence at work: 

Causes, patterns and prevention (pp.151-164). London: Willan. 

Beswick, J., Gore, J., & P. (2006). Bullying at work: a review of the literature. 

Beswick, J., Gore,J., & Palferman, D. 

Björkqvist, K. (1994). Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A 

review of recent research. Sex Roles, 30(3–4), 177–188. 

http://doi.org/10.1007/BF01420988 

 Björkqvist, K., Österman, K., & Hjelt‐Bäck, M. (1994). Aggression among university 

employees. Aggressive Behavior, 20(3), 173–184. http://doi.org/10.1002/1098-

2337(1994)20:3<173::AID-AB2480200304>3.0.CO;2-D 

Björkqvist K, Österman, K., & Hjelt-Bäck, M. (1992). Work harassment scale. Vasa: 

Åbo Akademi University. 

Björkqvist, K., Österman, K., & Lagerspetz, K. M. J. (1994). Sex differences in covert 

aggression among adults. Aggressive Behavior, 20(1), 27–33. 

http://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:1<27::AID-

AB2480200105>3.0.CO;2-Q 

Braithwaite, J. (1989). Criminological Theory and Organizational Crime. Justice 

Quarterly, 6(3), 333–358. http://doi.org/10.1080/07418828900090251 

Branch, S. (2008). You say tomatoe and I say tomato: Can we differentiate between 

workplace bullying and other counterproductive behaviours? International 

Journal of Organisational Behaviour, 13(2), 4–17. Retrieved from 

http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/22979/52764_1.pdf

?sequence=1 

Brodsky, C. M. (1976). The Harassed Worker. Toronto, Canada: Lexington Books. 



73 

 

Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future 

directions. The Leadership Quarterly, 17, 595–616. 

http://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004 

Bussell, J. (2015). Typologies of corruption: a pragmatic approach. In Greed, 

Corruption, and the Modern State: Essays in Political Economy (pp. 21–45). 

http://doi.org/10.4337/9781784714703.00007 

Bute, M. (2011). The Effects of Nepotism and Favoritism on Employee Behaviors and 

Human Resources Practices: A Research on Turkish Public Banks. ToDaies 

Review of Public Administration, 5(1), 185-208. 

Campante, F. R., Chor, D., & Do, Q. A. (2009). Instability and the incentives for 

corruption. Economics and Politics, 21(1), 42–92. http://doi.org/10.1111/j.1468-

0343.2008.00335.x 

Campbell, J. L., & Göritz, A. S. (2014). Culture Corrupts! A Qualitative Study of 

Organizational Culture in Corrupt Organizations. Journal of Business Ethics, 

120(3), 291–311. http://doi.org/10.1007/s10551-013-1665-7 

  

Chappell, D., & Martino, V. Di. (2006). Violence at work. Asian-Pacific Newsletter on 

Occupational Health and Safety, 6(1). Retrieved from 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=P

R5&dq=VIolence+at+work&ots=sStxWBPGu_&sig=YsD0jTZuH1Mdh4KwY2

_CBbQl8RQ%5Cnhttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJD

wC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Violence+at+work&ots=sStxWBPHmY&sig=RQ-

474nb 
 

Constantin, T. (2013). Understanding workplace bullying phenomenon through its 

concepts: A literature review. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 

84(1998), 1175–1179. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.722 

  

Cortina, L. M., Magley, V. J., Williams, J. H., & Langhout, R. D. (2001). Incivility in 

the workplace: incidence and impact. Journal of Occupational Health 

Psychology, 6(1), 64–80. http://doi.org/10.1037/1076-8998.6.1.64 

  

Demirtaş, H.A. (2003). Sosyal kimlik kurami, temel kavram ve varsayimlar. İletişim: 

Araştırmaları Dergisi, 1, 123-14. 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin. http://doi.org/<a 

href=“javascript:__doLinkPostBack(’’,’ss%7E%7EDI%20%2210%2E1037%2F

0033%2D2909%2E95%2E3%2E542%22%7C%7Csl%7E%7Erl’,’’);” 

title=“Search for 10.1037/0033-2909.95.3.542” id=“link10.10370033-

2909.95.3.542”>10.1037/0033-2909.95.3.542</a> 

http://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=VIolence+at+work&ots=sStxWBPGu_&sig=YsD0jTZuH1Mdh4KwY2_CBbQl8RQ%5Cnhttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Violence+at+work&ots=sStxWBPHmY&sig=RQ-474nb
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=VIolence+at+work&ots=sStxWBPGu_&sig=YsD0jTZuH1Mdh4KwY2_CBbQl8RQ%5Cnhttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Violence+at+work&ots=sStxWBPHmY&sig=RQ-474nb
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=VIolence+at+work&ots=sStxWBPGu_&sig=YsD0jTZuH1Mdh4KwY2_CBbQl8RQ%5Cnhttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Violence+at+work&ots=sStxWBPHmY&sig=RQ-474nb
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=VIolence+at+work&ots=sStxWBPGu_&sig=YsD0jTZuH1Mdh4KwY2_CBbQl8RQ%5Cnhttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Violence+at+work&ots=sStxWBPHmY&sig=RQ-474nb
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=VIolence+at+work&ots=sStxWBPGu_&sig=YsD0jTZuH1Mdh4KwY2_CBbQl8RQ%5Cnhttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oESHJBZyJDwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Violence+at+work&ots=sStxWBPHmY&sig=RQ-474nb


74 

 

Doosje, B., & Ellemers, N. (1997). Stereotyping under threat: The role of group 

identification. In The social psychology of stereotyping and group life (pp. 257–

272). 

Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and 

harassment at work: Validity, factor structure and psychometric properties of the 

Negative Acts Questionnaire-Revised. Work & Stress, 23(1), 24–44. 

http://doi.org/10.1080/02678370902815673 

Einarsen, S., & Hoel, H. (2001).The negative acts questionnaire: Development, 

validation and revision of a measure of bullying at work. 10th European 

Congress on Work and Organizational Psychology, Prague. 

Einarsen S., & Mikkelsen KL. (2003). Individual effects of exposure to bullying at 

work. In Einarsen S, Hoel H, Zapf, D., & Cooper, C.L, (eds). Bullying and 

emotional abuse in the workplace: international perspectives in research and 

practice. (pp. 127–144), London: Taylor & Francis.  

 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C.L., (Eds.). Bullying and the emotional 

abuse in the workplace: International perspectives in research and practice (pp. 

3-30). London: Taylor & Francis.  

Einarsen, S., & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in 

public and private organizations. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, 5(2), 185–201. http://doi.org/10.1080/13594329608414854 

Einarsen, S. (1998). Dealing with bullying at work: the Norwegian lesson. ‘Bullying at 

Work 1998 Research Update’ conference, Staffordshire, 1 July. University 

Business School. 

Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. International Journal 

of Manpower, 20(1/2), 16–27. http://doi.org/10.1108/01437729910268588 

Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian 

approach. Aggression and Violent Behavior. http://doi.org/10.1016/S1359-

1789(98)00043-3 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C.L. (2003). The concept of bullying at 

work. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. Cooper (Eds.), Bullying and 

emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and 

practice (pp. 3-30). London: Taylor & Francis. 

Einarsen, S., Raknes, B. I., & Matthiesen, S. B. (1994). Bullying and harassment at 

work and their relationships to work environment quality: An exploratory study. 

European Work and Organizational Psychologist, 4(March 2015), 381–401. 

http://doi.org/10.1080/13594329408410497 

Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S. B., & Hellesøy, O. H. (1994). Mobbing og 

Harde Personkonflikter. Helsefarlig Samspill på Arbeidsplassen [Bullying and 

http://doi.org/10.1080/02678370902815673


75 

 

Tough Interpersonal Conflicts. Health Injourious Interaction at the Work Place]. 

Bergen, Norway: Sigma Forlag.  

Ferraz, C., & Finan, F. (2009). “Electoral Accountability and Corruption: Evidence 

from the Audits of Local Governments”, NBER Working Paper, No. 14937, 

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 

Fleming, P., & Zyglidopoulos, S. C. (2009). Charting corporate corruption: Agency, 

structure, and escalation. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

Fredriksson, P. G., & Svensson, J. (2003). Political instability, corruption and policy 

formation: The case of environmental policy. Journal of Public Economics, 

87(7–8), 1383–1405. http://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00036-1 

 Frost, A. G., & Rafilson, F. M. (1989). Overt integrity tests versus personality-based 

measures of delinquency: An empirical comparison. Journal of Business and 

Psychology, 3(3), 269–277. http://doi.org/10.1007/BF01023045 

Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2013). Measuring workplace bullying in 

organisations. The International Journal of Human Resource Management, 

24(11), 1–24. http://doi.org/10.1080/09585192.2012.725084 

Gauthier, J. (2008). The universal declaration of ethical principles for psychologists: 

third draft’, International Association of Applied Psychology, 20(3), 67-72. 

Giga, S. I., Hoel, H., & Lewis, D. (2008). The Costs of Workplace Bullying. Unite and 

BERR Partnership Project Working Together for Dignity at Work. 

González Trijueque, D., & Graña Gómez, J. L. (2009). Workplace bullying: prevalence 

and descriptive analysis in a multi-occupational sample. Psicothema, 21(2), 288–

293. 

Greenberg, L., & Barling, J. (1999). Predicting employee aggression against 

coworkers, subordinates and supervisors: The roles of person behaviors and 

perceived workplace factors. Journal of Organizational Behavior, 20, 897–913. 

http://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199911)20:6<897::AID-

JOB975>3.0.CO;2-Z 

Greenwood, R., & Hinings, C. R. (1988). Organizational Design Types, Tracks and the 

Dynamics of Strategic Change. Organization Studies, 9(3), 293–316. 

http://doi.org/10.1177/017084068800900301 

Greif, A. (1993). Contract enforceability and economic institutions in early trade: The 

Maghribi Traders’ Coalition. American Economic Review, 83(3), 525. 

http://doi.org/10.2307/2117532 

Harisalo, R., & Jari, S. (2001). Luottamus kansalaisyhteiskunnan peruskivenä: 

Kansalaisten luottamus ministeriöihin. [Trust as Cornerstone of Civic Society: 

Citizens Trust to Ministries]. Helsinki: Edita 



76 

 

Harvey, M., Treadway, D., & Heames, J. T. (2006). Bullying in global organizations: 

A reference point perspective. Journal of World Business, 41(2), 190–202. 

http://doi.org/10.1016/j.jwb.2006.01.002 

Harvey, M., Treadway, D., Heames, J. T., & Duke, A. (2009). Bullying in the 21st 

century global organization: An ethical perspective. Journal of Business Ethics, 

85(1), 27–40. http://doi.org/10.1007/s10551-008-9746-8 

Hodson, R., Roscigno, V. J., & Lopez, S. H. (2006). Chaos and the Abuse of Power: 

Workplace Bullying in Organizational and Interactional Context. Work and 

Occupations, 33(4), 382–416. http://doi.org/10.1177/0730888406292885 

Hoel, H. & Cooper, C.L. (2000). Working with victims of workplace bullying. In: H. 

Kemshall & J. Pritchard (eds.), Good practice in working with victims of 

violence. (pp. 101–118). London: Jessica Kingsley Publishers. 

 

Hoel, H., Cooper, C. L. & Faragher, B. (2001). The Experience of Bullying in Great 

Britain: The Impact of Organizational Status. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 10: 443-465. 

Hoel, H., Glasø, L., Hetland, J., Cooper, C. L., & Einarsen, S. (2010). Leadership 

styles as predictors of self-reported and observed workplace bullying. British 

Journal of Management, 21(2), 453–468. http://doi.org/10.1111/j.1467-

8551.2009.00664.x 

Hoel, H. & Salin, D. (2003). Organisational antecedents of workplace bullying. In 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C. (2003). Bullying and Emotional 

Abuse in the Workplace. Taylor and Francis: London. 

Hogh, A., & Dofradottir, A. (2001). Coping with bullying in the workplace. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 485–495. 

http://doi.org/10.1080/13594320143000825 

Hutchinson, M., & Jackson, D. (2015). The construction and legitimation of workplace 

bullying in the public sector: Insight into power dynamics and organisational 

failures in health and social care. Nursing Inquiry, 22(1), 13–26. 

http://doi.org/10.1111/nin.12077 

Hutchinson, M., Jackson, D., Wilkes, L., & Vickers, M. H. (2008). A new model of 

bullying in the nursing workplace: organizational characteristics as critical 

antecedents. Advances in Nursing Science, 31(2), E60–E71. 

http://doi.org/10.1097/01.ANS.0000319572.37373.0c 

Ja´vor, I. (1988). A hatalom szerkezete a va´llalatban [The Structure of Power in the 

Company]. Budapest: Ko¨zgazdasa´gi e´s Jogi Ko¨nyvkiado´. 

Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions – towards a new psychology of 

trauma. New York (NY): The Free Press. 

 



77 

 

Jones, T. M., & Ryan, L. V. (1998). the Effect of Organizational Forces on Individual 

Morality : Business Ethics Quarterly, 8(3), 431–445. 

https://doi.org/10.2307/3857430 

Kacmar, K. M., & Ferris, G. R. (1991). Perceptions of Organizational Politics Scale 

(POPS): Development and Construct Validation. Educational and Psychological 

Measurement, 51(1), 193–205. http://doi.org/10.1177/0013164491511019 

Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999). Aggregating governance 

Indicators. Policy Research Working Paper, (October 1999), 42p. 

http://doi.org/10.2139/ssrn.188548 

Kaya, G., Ahi, B., & Tabak, H. (2012). Primary Education Teacher’s Problem: 

Mobbing (Kastamonu Province Sample). Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 46, 838–842. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.209 

Keashly, L., & Jagatic, K. (2003). By any other name: American perspectives on 

workplace bullying. In Bullying and emotional abuse in the workplace. 

International perspectives in research and practice (Vol. 25, pp. 31–91). 

Keashly, L. (1998). Emotional Abuse in the Workplace: Conceptual and Empirical 

Issues. Journal of Emotional Abuse, 1(1), 85–117. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=9592199&site

=ehost-live 

Keles, H. N., Özkan, T. K., & Bezirci, M. (2011). A Study On The Effects Of 

Nepotism, Favoritism And Cronyism On Organizational Trust In The Auditing 

Process In Family Businesses In Turkey. The International Business & 

Economics Research Journal, 10(9), 9–16. Retrieved from 

http://wv9lq5ld3p.search.serialssolutions.com.library.capella.edu/?SS_Source=3

&genre=article&sid=ProQ:&atitle=A+Study+On+The+Effects+Of+Nepotism%2

C+Favoritism+And+Cronyism+On+Organizational+Trust+In+The+Auditing+Pr

ocess+In+Family+Businesses+In+Turkey&ti 

Kivimäki, M., Virtanen, M., Vartia, M., Elovainio, M., Vahtera, J., & Keltikangas-

Järvinen, L. (2003). Workplace bullying and the risk of cardiovascular disease 

and depression. Occupational and Environmental Medicine, 60(10), 779–83. 

http://doi.org/10.1136/oem.60.10.779 

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley, CA: University of California 

Press. 

Kozlowski, S. W. J., & Klein, K. J. (2000). A multilevel approach to theory and 

research in organizations: Contextual, temporal, and emergent processes. 

Multilevel Theory, Research and Methods in Organizations: Foundations, 

Extensions, and New Directions, (October 2012), 3–90. 

http://doi.org/10.1177/001872679504800703 



78 

 

Kpundeh, S. (1998). Political will in fighting corruption. In S. Kpundeh & I. Hors 

(Eds.), Corruption and integirty improvement initiatives in developing countries 

(pp. 91–110). New York, NY: United Nations Development Programme. 

Kreitzer, M. J., Wright, D., Hamlin, C., Towey, S., Marko, M., & Disch, J. (1997). 

Creating a healthy work environment in the midst of organizational change and 

transition. J Nurs Adm, 27(6), 35–41. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&do

pt=Citation&list_uids=9204046 

Lambsdorff, J. G. (2002). Making corrupt deals: contracting in the shadow of the law. 

Journal of Economic Behavior & Organization, 48(3), 221–241. 

http://doi.org/10.1016/S0167-2681(01)00217-7 

 Lampropoulou, S. (2012). Direct Speech, Self-presentation and Communities of 

Practice : Modern Greek Narratives. 1st ed. [ebook] London ; New York : 

Continuum International Pub., pp.1 online resource (xiv, 208 pages.). Available 

at: http://west-

sydneyprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn

=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1

&dum=true&srt=rank&vid=UWS-

ALMA&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Self+presentation+&scp.scps=scope

%3A%28ALMA-E-books++%29%2Cscope%3A%28UWS-

ALMA%29%2Cprimo_central_multiple_fe 

 

Lascoume, P (2003). Διαφθορά, Αθήνα: Καστανιώτης.   

Lee, D. (2000). An analysis of workplace bullying in the UK. Personnel Review, 29(5), 

593–610. http://doi.org/10.1108/00483480010296410 

Lefkowitz, J. (2003.) Ethics and Values in Industrial-Organizational Psychology. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Lessig, L. (2013). Foreword: “Institutional corruption” defined. Journal of Law, 

Medicine and Ethics, 41(3), 553–555. http://doi.org/10.1111/jlme.12063 

Leymann, H.(1990). Manual of the LIPT questionnaire for assessing the risk of 

psychological violence at work. Violen, Stockholm. 

Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European 

Journal of Work and Organizational Psychology. 

http://doi.org/10.1080/13594329608414853 

 Leymann, H. (1993). Mobbing-psychoterror am arbetisplatz und wie man sich 

dagegen wehrenkann (Mobbing -psyehoterror in the workplace and how one can 

defend oneself)-Reibeck: Rowohlt. 

Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and 

Victims, 5(2), 119–126. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/208553663?accountid=14700%5Cnhttp://rb



79 

 

6fc7tv6s.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&rfr_id=info:sid/ProQ:criminaljusticeperiodicalsshell&rft_val_fmt=info:ofi/fmt

:kev:mtx:journal&rft. 

Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European 

Journal of Work and Organizational Psychology 5, 165-184. Retrieved from 

http://www.zku.amu.edu.pl/kuba/angelski/mobbing1.pdf  

Lieber, L. D. (2010). How workplace bullying affects the bottom line. Employment 

Relations Today (Wiley), 37(3), 91–101. http://doi.org/10.1002/ert.20314 

Lutgen-sandvik, P. (2008). Intensive Remedial Identity Work : Responses to 

Workplace Bullying Trauma and Stigmatization. Organization, 15(1), 97–119. 

http://doi.org/10.1177/1350508407084487 

Lutgen-Sandvik, P., Namie, G., & Namie, R. (2009). Workplace Bullying : Causes , 

Consequences , and Corrections. Destructive Organizational Communication, 

41–88. http://doi.org/10.4324/9780203928554 

Lutgen-Sandvik, P., Tracy, S. J., & Alberts, J. K. (2007). Burned by bullying in the 

American workplace: Prevalence, perception, degree and impact. Journal of 

Management Studies, 44(6), 837–862. http://doi.org/10.1111/j.1467-

6486.2007.00715.x 

Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill. Inc. 

MacIntosh, J. (2005). Experiences of workplace bullying in a rural area. Issues in 

Mental Health Nursing., 26(9), 893–910. 

http://doi.org/10.1080/01612840500248189 

Martin, K. D., Johnson, J. L., & Cullen, J. B. (2009). Organizational Change, 

Normative Control Deinstitutionalization, and Corruption. Business Ethics 

Quarterly, 1(January), 105–130. http://doi.org/10.5840/beq20091915 

Masters, R. (1983). The Biological Nature of the State. World Politics, 35(2), 161–193. 

http://doi.org/10.2307/2010269 

Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2001). MMPI-2 configurations among victims of 

bullying at work. European Journal of Work & Organizational Psychology, 10, 

467 –487. Retrieved from: http://www.upress.umn.edu/test-

division/bibliography/2000-2009/2001/matthiesen_mmpi-2_2001 

Mayer, D., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. (2009). Making ethical climate a mainstream 

management topic. Psycological Perspectives on Ethical Behavior and Decision 

Making. 



80 

 

McKay, R., Arnold, D. H., Fratzl, J., & Thomas, R. (2008). Workplace bullying in 

academia: A Canadian study. Employee Responsibilities and Rights Journal, 

20(2), 77–100. http://doi.org/10.1007/s10672-008-9073-3 

Meseguer de Pedro, M., Soler Sánchez, M. I., Sáez Navarro, M. C., & García 

Izquierdo, M. (2008). Workplace mobbing and effects on workers’ health. The 

Spanish Journal of Psychology, 11(1), 219–227. http://doi.org/- 

Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life: Prevalence and 

health correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology, 

10(4), 393–413. http://doi.org/10.1080/13594320143000816 

Moayed, F., Daraiseh, N., Shell, R., & Salem, S. (2006). Workplace bullying: a 

systematic review of risk factors and outcomes. Theoretical Issues in 

Ergonomics Science, 7, 311–327. http://doi.org/10.1080/14639220500090604 

 Morgan, J., Gomes, G., & Owens, J. (2001). The unintended consequences of 

outsourcing sexual harassment investigations. Journal of Individual Employment 

Rights, 9(2), 123–137. 

Nielsen, M. B., Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2008). Sense of coherence as a 

protective mechanism among targets of workplace bullying. Journal of 

Occupational Health Psychology, 13(2), 128–136. http://doi.org/10.1037/1076-

8998.13.2.128 

 Nielsen, M. B., Skogstad, A., Matthiesen, S. B., Glasø, L., Aasland, M. S., Notelaers, 

G., & Einarsen, S. (2009). Prevalence of workplace bullying in Norway: 

Comparisons across time and estimation methods. European Journal of Work 

and Organizational Psychology, 18(1), 81–101. 

http://doi.org/10.1080/13594320801969707 

Notelaers, G., Einarsen, S., De Witte, H., & Vermunt, J. K. (2006). Measuring 

exposure to bullying at work: The validity and advantages of the latent class 

cluster approach. Work & Stress, 20(4), 289–302. 

https://doi.org/10.1080/02678370601071594 

Notelaers, G., Vermunt, J. K., Baillien, E., Einarsen, S., & De Witte, H. (2011). 

Exploring risk groups workplace bullying with categorical data. Industrial 

Health, 49(1), 73–88. http://doi.org/10.2486/indhealth.MS1155 

North, D. (1994). Economic performance through time. The American Economic 

Review, 84(3), 359–368. http://doi.org/10.2307/2118057 

O’Moore, M. (2000). Bullying at work in Ireland: a national study. Dublin: Anty-

Bullying Centre. 

O’Leary-Kelly, A. M., Griffin, R. W., & Glew, D. J. (1996). Organization-motivated 

aggression: A research framework. Academy of Management Review, 21(1), 

225–253. http://doi.org/10.2307/258635 

http://doi.org/10.2486/indhealth.MS1155


81 

 

 Oliver, C. (1992). The Antecedents of Deinstitutionalization. Organization Studies, 

13(4), 563–588. http://doi.org/10.1177/017084069201300403 

Otusanya, O. J. (2011). Corruption as an obstacle to development in developing 

countries: a review of literature. Journal of Money Laundering Control (Vol. 14). 

http://doi.org/10.1108/13685201111173857 

Owens, L., Shute, R. & Slee, P. (2000). Guess what I just heard!: Indirect aggression 

among teenage girls in Austria. Aggressive Behavior 26, 67–83. 

 

Özler, H., Özler, D.E., & Gümüştekin, G.E. (2007). Aile işletmelerinde nepotizmin 

gelişim evreleri ve kurumsallaşma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 1, 17, 437-450. Retrieved from: 

https://www.researchgate.net/publication/26490009_AILE_ISLETMELERINDE

_NEPOTIZMIN_GELISIM_EVRELERI_VE_KURUMSALLASMA 

Palazzo, C., Ravaud, J. F., Trinquart, L., Dalichampt, M., Ravaud, P., & Poiraudeau, S. 

(2012). Respective Contribution of Chronic Conditions to Disability in France: 

Results from the National Disability-Health Survey. PLoS ONE, 7(9). 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0044994 

 Pfeffer, J. (1992). Understanding Power in Organizations. California Management 

Review, 34(2), 29–50. http://doi.org/10.2307/41166692 

Pinto, J., Leana, C. R., & Pil, F. K. (2008). Corrupt organizations or organizations of 

corrupt individuals? two types of organization-level corruption. Academy of 

Management Review, 33(3), 685–709. 

http://doi.org/10.5465/AMR.2008.32465726 

Puffer, S. M., McCarthy, D. J., & Jaeger, A. M. (2016). Institution building and 

institutional voids. International Journal of Emerging Markets, 11(1), 18–41. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09564230910978511 

Punch, M. (2000). Police Corruption and its Prevention. European Journal on 

Criminal Policy & Research, 8(3), 301–324. 

http://doi.org/10.1023/A:1008777013115 

Power, J. L., Brotheridge, C. M., Blenkinsopp, J., Bowes-Sperry, L., Bozionelos, N., 

Buzády, Z., … Nnedumm, A. U. O. (2013). Acceptability of workplace bullying: 

A comparative study on six continents. Journal of Business Research, 66(3), 

374–380. http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.08.018 

Quine, L. (2001). Workplace bullying in nurses. Journal of Health Psychology, 6(1), 

73–84. http://doi.org/10.1177/135910530100600106 

Rauch, J. & Evans, P.(2000). Bureaucratic structure and bureaucratic performance in 

less developed countries. Journal of Public Economics 75, 49-71. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.203.288&rep=rep1&ty

pe=pdf 

 

http://doi.org/10.5465/AMR.2008.32465726


82 

 

Rayner, C & Keashly, L. (2005). Workplace bullying. In Spector, P. & Fox, S. 

(eds).Counterproductive workplace behavior: An integration of both actor and 

recipient perspectives on causes and consequences. (pp. 271-296), Washington, 

DC: American Psychological Association.  

Robbins, P. (2000). The rotten institution: Corruption in natural resource management. 

Political Geography, 19(4), 423–443. http://doi.org/10.1016/S0962-

6298(99)00087-6 

 Rodríguez-Muñoz, A., Baillien, E., De Witte, H., Moreno-Jiménez, B., & Pastor, J. C. 

(2009). Cross-lagged relationships between workplace bullying, job satisfaction 

and engagement: Two longitudinal studies. Work & Stress, 23(3), 225–243. 

http://doi.org/10.1080/02678370903227357 

 Rothstein, B. (2005). Social Traps and the Problem of Trust. Uma ética para quantos? 

(Vol. XXXIII). http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 

 Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption as an Economic Problem. In Corruption and 

Government: Causes, Consequences, and Reform.  (pp. 27, 91), Cambridge: 

University Press. 

Rose-Ackerman, S. (2006). International Handbook on the Economics of Corruption. 

Yale University: Edward Elgar Publishing Inc. 

Samnani, A. K., & Singh, P. (2012). 20 Years of workplace bullying research: A 

review of the antecedents and consequences of bullying in the workplace. 

Aggression and Violent Behavior. http://doi.org/10.1016/j.avb.2012.08.004 

Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests. Sage 

Publications (Vol. 3rd ed.). http://doi.org/10.1016/S0263-2373(97)89895-7 

Sheehan, M. J., McCarthy, P., Barker, M. C., & Henderson, M. (2001). A model for 

assessing the impacts and costs of workplace bullying. In Standing Conference 

on Organisational Symbolism (SCOS) (p. 10). 

Skogstad, A., Berge Matthiesen, S., & Einarsen, S. (2007). Organizational changes: a 

precursor of bullying at work? International Journal Of Organization Theory 

and Behavior, 10(1), 58–94. 

Stokes, S. C. (2005). Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics 

with Evidence from Argentina. The American Political Science Review, 99(3), 

315–325. http://doi.org/10.1017/S0003055405051683 

Strandmark, M., & Hallberg, L. (2007). Being rejected and expelled from the 

workplace: Experiences of bullying in the public service sector. Qualitative 

Research in Psychology, 4(1–2), 1–14. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/14780880701473359 

Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests. Sage 

Publications (Vol. 3rd ed.). http://doi.org/10.1016/S0263-2373(97)89895-7 



83 

 

Sundell, A. (2013). Nepotism in the Swedish Central Public Administration 1790-

1925. In American Political Science Association 2013 Annual Meeting (p. 27). 

Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2303435 

Tanzi, V. (1998). Corruption around the world - Causes, consequences, scope, and 

cures. International Monetary Fund - Staff Papers, 45(4), 559–594. 

https://doi.org/10.2307/3867585 

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. 

Psychology of Intergroup Relations. http://doi.org/10.1111/j.1751-

9004.2007.00066.x 

Trépanier, S.-G., Fernet, C., & Austin, S. (2013). Workplace Bullying and 

Psychological Health at Work: The Mediating Role of Satisfaction of Needs for 

Autonomy, Competence and Relatedness. Work & Stress, 27(2), 123–140. 

http://doi.org/10.1080/02678373.2013.782158 

Trevino, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral Ethics in 

Organizations: A Review. Journal of Management (Vol. 32). 

https://doi.org/10.1177/0149206306294258 

Warszewska-Makuch, M., Bedyńska, S., & Żołnierczyk-Zreda, D. (2015). Authentic 

leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental 

health consequences. International Journal of Occupational Safety and 

Ergonomics, 21(2), 128–140. https://doi.org/10.1080/10803548.2015.1028230 

Weaver, G. R., & Treviño, L. K. (1999). Compliance and Values Oriented Ethics 

Programs: Influences on Employees’ Attitudes and Behavior. Business Ethics 

Quarterly, 9(2), 315–335. http://doi.org/10.2307/3857477 

Zapf, D., Knorz, C., & Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factors, 

and job content, social work environment, and health outcomes. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 5(March 2015), 215–237. 

http://doi.org/10.1080/13594329608414856 

Zapf, D. (1999). Organisational, work group related and personal causes of 

mobbing/bullying at work. International Journal of Manpower. 20(1/2), 70-85. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01437729910268669 

 

Zapf, D., & Einarsen, S. (2001). Bullying in the Workplace: Recent Trends in Research 

and Practice—An Introduction. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, 10, 369-373.  

https://doi.org/10.1080/13594320143000807  

 

Zapf, D., & Einarsen, S. (2003). Individual antecedents of bullying: Victims and 

perpetrators, In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C.L. Cooper (Eds.), Bullying 

andemotional abuse in the workplace: International perspectives in research and 

practice (pp. 103-126). London: Taylor & Francis. 



84 

 

Zapf, D., Einarsen, S., Hoel, H., & Vartia, M. (2003). Empirical Findings on Bullying 

in the Workplace.  In S. Einarsen & H. Hoel & D. Zapf & C. L. Cooper (Eds.), 

Bullying and Emotional Abuse in the Workplace (pp. 103-126). London: Taylor 

& Francis. 

Zucker, L. G. (1988). Where do institutional patterns come from? In Institutional 

Patterns and Organizations: Culture and Environment (pp. 23–49). 

Zyglidopoulos, S. C., Fleming, P. J., & Rothenberg, S. (2009). Rationalization, 

overcompensation and the escalation of corruption in organizations. Journal of 

Business Ethics, 84(SUPPL. 1), 65–73. http://doi.org/10.1007/s10551-008-9685-

4 

Βαβούρας, Ι.Σ., & Τσίρης, Β.Π. (Επιμ.). (2011). Διακυβέρνηση και διαφθορά. (1η 

έκδ.). Αθήνα: Παπαζήση.  

 

Κουτσούκης, Κ. & Σκλιάς, Π. (Επιμ.) (2005). Διαφθορά και σκάνδαλα στη δημόσια 

διοίκηση και την πολιτική. 1η έκδ. Αθήνα : Σιδέρης. 

 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; : Επιστημονική 

έρευνα και συγγραφή εργασιών. 2η έκδ. Αθήνα: Κριτική. 

 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (επιμ.). (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα, (5
η
 εκδ.), 

Αθήνα: Κριτική. 

 

Ζιγρικά, Ε., & Πλατσίδου, Μ. (2016). «Η Ηθική παρενόχληση των δημοσίων 

υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τόμος 

ΙΖ, τεύχος 66. 

 

Κατραμάδου, Ε. (2005). Το σύνδρομο των δημοσίων υπηρεσιών: το φαινόμενο της 

ηθικής παρενόχλησης. Δημόσιος Τομέας (216). 

 

Mπακέλλα, Π., Γιάγκου, Ε., & Μπραχαντίνη, Κ. (2013). Η επίδραση του “συνδρόμου 

mobbing” στην επαγγελματική ζωή των Νοσηλευτών. (Ερευνητική εργασία, 6 

(2), 15 -21.  

 

Παπαλεξανδρή, Ν., & Γαλανάκη, Ε. (2011).Workplace bullying: Εκφοβίζει τους 

εργαζόμενους και μπλοκάρει το καλό κλίμα ακόμη και στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, HR FOCUS, 42, 24-27. 

 

Πουρκός, Μ., & Δαφέρμος, Μ. (Επιμ.) (2010α). Ποιοτική Έρευνα στις 

Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά 

Ζητήματα. Αθήνα: Τόπος. 

 

Τούκας, Δ., Δεληχάς, Μ., & Καραγεωργίου, Α. (2012). Εννοιολογικοί ορισμοί και 

αιτιολογικοί παράγοντες της ψυχολογικής βίας στην εργασία: Ο ρόλος τους στην 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας του φαινομένου mobbing, Αρχεία Ελληνικής 

Ιατρικής, 29(2), 162 - 173. 

 

http://www.biblionet.gr/book/173933/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/98571/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/98571/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.biblionet.gr/com/594/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99._%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/204391/%CE%96%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82,_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82/%CE%A0%CF%8E%CF%82_%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1;
http://www.biblionet.gr/com/427/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE


85 

 

Ιστοσελίδες 

 
https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/157.pdf 

 

https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-

working-conditions-survey-2015 

 

https://osha.europa.eu/el 

 

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/23 

 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/guide-preventing-and-responding-workplace-bullying 

 

http://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2006/hsl0630.pdf 

 

http://www.workplacebullying.org/wbiresearch/wbi-2014-us-survey/ 

 

http://workplacebullying.org/multi/pdf/WBI-2014-US-Survey.pdf 

 

http://www.unison-scotland.org.uk/news/2011/mayjune/1606.htm 

 

http://www.psc.nsw.gov.au/reports---data/state-of-the-sector/people-matter-employee-survey 

file:///C:/Users/race/Downloads/2016_PMES_MAIN-FINDINGS-REPORT.pdf 

 

http://www.worldbank.org/ 

 

https://www.transparency.org/ 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32008D0801 

 

https://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16 

 

https://www.transparency.org/research/bpi/overview 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 

 

https://www.weforum.org/ 

 

https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg 

 

https://www.transparency.org/bpi2011/in_detail 

 

http://www.eiu.com/home.aspx 

 

http://data.worldbank.org/data-catalog/BEEPS 

 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016 

 

http://www.globalintegrity.org/ 

 

https://www.usaid.gov/who-we-are 

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf529.pdf 

 

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5157.  

 

http://www.transparency.org/what-is-corruption/#costs-of-corruption 

 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/160322-dt-ee.pdf 

 

https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/157.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://osha.europa.eu/el
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/23
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/guide-preventing-and-responding-workplace-bullying
http://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2006/hsl0630.pdf
http://www.workplacebullying.org/wbiresearch/wbi-2014-us-survey/
http://workplacebullying.org/multi/pdf/WBI-2014-US-Survey.pdf
http://www.unison-scotland.org.uk/news/2011/mayjune/1606.htm
file:///C:/Users/race/Downloads/2016_PMES_MAIN-FINDINGS-REPORT.pdf
http://www.worldbank.org/
https://www.transparency.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32008D0801
https://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16
https://www.transparency.org/research/bpi/overview
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
https://www.weforum.org/
https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg
https://www.transparency.org/bpi2011/in_detail
http://www.eiu.com/home.aspx
http://data.worldbank.org/data-catalog/BEEPS
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016
http://www.globalintegrity.org/
https://www.usaid.gov/who-we-are
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf529.pdf
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5157
http://www.synigoros.gr/resources/docs/160322-dt-ee.pdf


86 

 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/book_files/1%20%28%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%

CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202012%29.pdf 

 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2016/statistics16/2015-apologismo%20dey.pdf 

 

http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NCTSvoHEpYk%3d&tabid=74&mid=446 

 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2015/Flows_2015.htm 

 

http://www.uib.no/en/rg/bbrg/44072/workplace-bullying 

 

http://www.hellaskps.gr/2007-2013/documents/ESPA/7_EP_DIOIKHTIKH_METARYTHMISH.pdf 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    Παράρτημα Α.  

    Κλίμακα: Perceptions of Organizational Politics Scale (POPs) 

                                           Factor 1: General Political Behavior 

1. People in this organization attempt to build themselves up by tearing others 

down. 

2. There has been an influential group in this department that no one ever crosses. 

3. Policy changes help only a few. 

4. People in this organization build themselves up by tearing others down. 

5. Favoritism not merit, gets people ahead.  

6. People in this organization don’t speak up for fear of retaliation. 

                                Factor 2: Go Along to Get Ahead 

7. Promotion go to top performers (R). 

8. Rewards come to hard works (R). 

9. People in this organization encouraged to speak out (R). 

10.  In this organization there is no place for yew men (R). 

                             Factor 3: Pay and Promotion Policies 

11. Pay and promotion policies are not politically applied 

12. Pay and promotion decisions are consistent with policies. 
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Παράρτημα Β. 

 Kλίμακα: NAQ (Negative Act Questionnaire) 

 

1. Someone withholding information which affects your performance. 

2. Being humiliated or ridiculed in connection with your work. 

3. Being ordered to do work below your level of competence. 

4. Having key areas of responsibility removed or replaced with more trivialor 

unpleasant tasks. 

5. Spreading of gossip and rumors about you. 

6. Being ignored or excluded. 

7. Having insulting or offensive remarks made about your person, your attitudes, or 

your private. 

8. Being shouted at or being the target of spontaneous anger. 

9. Intimidating behaviors such as finger-pointing, invasion of personalspace, shoving, 

blocking your way. 

10. Hints or signals from others that you should quit your job. 

 11. Repeated reminders of your errors or mistakes. 

12. Being ignored or facing a hostile reaction when you approach. 

13. Persistent criticism of your errors or mistakes. 

14. Having your opinions ignored. 

15. Practical jokes carried out by people you don’t get along with. 

16. Being given tasks with unreasonable deadlines. 

17. Having allegations made against you. 

18. Excessive monitoring of your work. 

19. Pressure not to claim something to which by right you are entitled (e.g.sick leave, 

holiday). 

20. Being the subject of excessive teasing and sarcasm. 

21. Being exposed to an unmanageable workload. 

22.Threats of violence or physical abuse or actual abuse.  



88 

 

 

 

 


