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έξεπλα θαη ρσξίο ηελ βνήζεηά ηνπο δελ ζα κπνξνχζα λα ηελ πξαγκαηνπνηήζσ.  

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ αλνρή πνπ είραλ φιν 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν δελ είλαη κφλν ε παξαβίαζε 

ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θσδίθσλ πνπ έρνπλ ηεζεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ αιιά είλαη θαη ε 

παξαβίαζε ησλ άηππσλ θαη ζησπεξψλ θαλφλσλ. Αθνξά θπξίσο εζηθνχο θαλφλεο πνπ 

είλαη απνδεθηνί απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα 

δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ έλαλ εξγαδφκελν θαη έλαλ νξγαληζκφ ζε 

εζηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα ζα εξεπλεζεί εάλ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

αλήζηθε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά.  

Απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 28 Ννεκβξίνπ 2021 έσο 

30 Ηαλνπαξίνπ 2022, ζε δείγκα 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνθχπηεη θακία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηελ ειηθία ηνπο,  ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, ην 

εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Έηζη, απηνί νη παξάγνληεο δελ νδεγνχλ ζηελ αλήζηθε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

 

ΛΔΞΔΗ – ΚΛΔΗΓΗΑ: αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, θψδηθαο εζηθήο, νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα, εξγαζηαθή εζηθή.  
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ABSTRACT 

The immoral behavior in the workplace is not only a violation of the rules and codes that 

have been set in an organization, it is also a violation of atypical and tacit rules. It mainly 

concerns moral rules that are acceptable by the wider community. The purpose of this 

study is to investigate the factors that lead an employee or an organization to anethical or 

immoral behavior. Specifically, it will be investigated whether the demografic 

characteristics and culture of the organization are factors that influence unethical work 

behavior.  

Judging from the quantitative survey carried out between 28 November 2021 to 30 

January 2022 in a sample of 40% of the employees in the Region of Epirus, it has been 

found that there is not differentiation in terms of the gender of the participants, age, 

academic level, work place, annual family income, their working experience in the 

Region of Epirus and their organizational culture. Thus these factors do not lead to 

immoral, unethical employee behavior.  

 

KEY –WORDS: immoral behavior, code of ethics, organizational culture, work ethic 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ αμηνπξεπήο εξγαζία απνηειεί ζηφρν ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο πνξεία θαζψο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηφζν 

κέζα ζηελ εξγαζία ηνπο φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Οη άλζξσπνη, επηζπκνχλ 

λα ληψζνπλ αζθαιείο ζηελ εξγαζία ηνπο ζηνλ ίδην αθξηβψο βαζκφ πνπ επηζπκνχλ κηα 

δνπιεηά ε νπνία ζα είλαη παξαγσγηθή θαη ζα ηνπο απνθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

εηζφδεκα. Δπηζπκνχλ αζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα πξνζσπηθή εμέιημε θαη θνηλσληθή 

έληαμε, ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο, νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή 

ζηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη κεηαρείξηζεο 

αλάκεζα ζηα δπν θχια. 

Ζ εζηθή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ 

εξεπλεηψλ νη νπνίνη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο 

πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε εζηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαη κε πνηφλ 

ηξφπν νη εξγαδφκελνη ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ απνδνηηθφηεξνη κέζσ απηήο. Όκσο, ε 

εζηθή είλαη έλαο ζχλζεηνο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Έηζη, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο 

κε ην ζηπι εγεζίαο ελφο νξγαληζκνχ, κε ηελ θνπιηνχξα πνπ απηφο έρεη θαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Όκσο, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά δελ 

είλαη κφλν απηή πνπ γίλεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν αιιά είλαη θαη ε θνπιηνχξα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ φζν θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ απηφο ζπλεξγάδεηαη.  

ε αληίζεζε κε ηελ παξαβίαζε θαλφλσλ, ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηε κε ζπκκφξθσζε, ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε παξαβηάζεηο 

επίζεκσλ θαη ζαθψλ πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη λφκσλ, αιιά επίζεο πεξηιακβάλεη 

παξαβηάζεηο άηππσλ θαη ζησπεξψλ θαλφλσλ. Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά αθνξά θπξίσο 

εζηθνχο θαλφλεο πνπ είλαη απνδεθηνί απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Δπίζεο, ηαθηηθέο 

φπσο απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά, εμεπηειηζκφο, ηαπείλσζε θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε 

κε ζειεκέλν ή κε ζθνπφ ψζηε λα ηξνκνθξαηεζεί απηφο πνπ δέρεηαη ηελ αλήζηθε 

ζπκπεξηθνξά, απνηεινχλ κνξθέο έθθαλζεο κηαο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνθαιεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη ζηνλ νξγαληζκφ.  
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Ζ παξνχζα εξγαζία γηα λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν έρεη δηαξζξσζεί ζε 5 θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην απνζαθελίδνληαη νη 

έλλνηεο αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαη εξγαζηαθή εζηθή θαη ν ηξφπνο έθθξαζήο ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα κειεηψληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ σζνχλ ζε κηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά 

κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ε εθπαίδεπζε, ην θχιν ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ε ειηθία ηνπ θαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Καηφπηλ αλαιχνληαη νη 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη κηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηφζν γηα ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη γηα 

ηνλ νξγαληζκφ θαη γίλεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ φξνπ εζηθή-αλήζηθε 

ζπκπεξηθνξά. Καηφπηλ κειεηψληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εζηθήο-αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαγξάθεηαη ε εξγαζηαθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ Διιάδα, 

φπσο επίζεο θαη ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην ηνκέα. 

Σέινο, παξαηίζεηαη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη κηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα γηα ην θαηλφκελν απηφ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ θψδηθα εζηθήο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο, κειεηάηαη ν δηεζλήο θψδηθαο ηεο εζηθήο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη νη ιφγνη πνπ πηνζεηείηαη έλαο θψδηθαο εζηθήο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σέινο, 

δηεξεπλάηαη ε αθνζίσζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηνπο θψδηθεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

ην ηξίην θεθάιαην δίλνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ε ζπδήηεζε.  

Καζψο δελ ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο ζηελ Διιάδα πνπ λα δηεξεπλνχλ ηελ 

εζηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηδηαηηέξσο ζην 

δεκφζην ηνκέα, ε κειέηε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ζηελ εζηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, 

ην δείγκα θαη ην εχξνο ηεο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε αθφκε πεξηζζφηεξνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιισλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο.  
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1ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ζ ΑΝΖΘΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1.1 Απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο : Αλήζηθε ζπκπεξηθνξά  θαη 

εξγαζηαθή εζηθή 

Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζέκα ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο φξνπο γηα λα ηελ νξίζνπλ. 

Πην αλαιπηηθά νη Vardi & Weitz (2004) ηελ νξίδνπλ σο θαθή ζπκπεξηθνξά ελψ νη 

Tyler & Blader (2005) σο παξαβίαζε θαλφλσλ. Δπίζεο νη Neill, Stovall & Jinkerson, 

(2005) ηελ νξίδνπλ σο ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο θαη νη Ashforth & Anand, 

(2003) σο δηαθζνξά. Παιηφηεξα νη Beauchamp & Bowie (1983) ηελ φξηζαλ σο  εζηθή 

ε νπνία αθνξά ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην δηθαίσκα θαη ην κε δηθαίσκα θαη ζπλεπψο ηη 

πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε. Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη 

παξαβίαζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη απιεζηία, 

δηαθζνξά, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο γηα πξνζσπηθφ εκπινπηηζκφ (Vardi & Weitz, 2004; Treviño & Weaver, 

2003; Bennett & Robinson, 2000). Δπηπξφζζεηα ν Analoui, (1995) ηελ φξηζε φηη είλαη 

ε δνιηνθζνξά ελψ νη Hollinger & Clark (1982) φηη είλαη κηα πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απφθιηζε ζην ρψξν εξγαζίαο.  

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Velasquez, (2005), δελ είλαη φια ηα είδε θαθήο 

ζπκπεξηθνξάο αλήζηθα. ε αληίζεζε κε ηελ παξαβίαζε θαλφλσλ, ηελ εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε κε ζπκκφξθσζε, ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζε παξαβηάζεηο επίζεκσλ θαη ζαθψλ πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη λφκσλ, αιιά επίζεο 

πεξηιακβάλεη παξαβηάζεηο άηππσλ θαη ζησπεξψλ θαλφλσλ. Οη Bennett & Robinson, 

(2000) ηελ νξίδνπλ σο ηελ απφθιηζε ζην ρψξν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δνιηνθζνξάο, θαζψο θαη σο ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβηάδεη ζεκαληηθνχο νξγαλσηηθνχο 

θαλφλεο. Έηζη, ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά αθνξά θπξίσο εζηθνχο θαλφλεο πνπ είλαη 

απνδεθηνί απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα (Vardi & Weitz, 2004).  

Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή πεξηιακβάλεη θαλφλεο, πξφηππα, αξρέο ή θψδηθεο πνπ 

παξέρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα εζηθά νξζή ζπκπεξηθνξά (Singh & Twalo, 

2014), ελψ ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζπλεπάγεηαη ηελ παξαβίαζε απηψλ ησλ εζηθψλ 

θαλφλσλ (Kaptein, 2008). Ο Lewis (1985) νξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή σο ηε 
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ζχλζεζε ησλ αξρψλ, ησλ πξνηχπσλ, ησλ θσδίθσλ πνπ παξέρνπλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα εζηθά νξζή ζπκπεξηθνξά, ελψ ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη εζηθά απαξάδεθηε γηα ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα (Jones, 1991). Ζ εζηθή θνπιηνχξα θάζε νξγαληζκνχ είλαη ηεξή θαη νη 

πνιηηηθέο πνπ απηφο αθνινπζεί ζεσξνχληαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο νξγαλσηηθήο 

θνπιηνχξαο (Kaptein, 2011).  

Δξγαζηαθή εζηθή ζεκαίλεη ηελ αηνκηθή εζηθή επζχλε πνπ βαζίδεηαη ζε κηα 

εξγαζία. Απφ ηε κία πιεπξά, ε εξγαζηαθή εζηθή, φπσο θαη ε πξνζσπηθή εζηθή, 

αθνξά ηελ αηνκηθή επζχλε σο άηνκν θαη, απφ ηελ άιιε, ηελ πξνζσπηθή εζηθή, πνπ 

αθνξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, θαζψο θαη εζηθέο επζχλεο. Ζ 

εξγαζηαθή εζηθή είλαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο κέζα ζε έλα 

επάγγεικα (Ronaqi & Feizi, 2010). Δίλαη ε δηαρείξηζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη πξάμεο θαηά ηελ εθηέιεζε επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο θαη είλαη έλαο θιάδνο ηεο 

επηζηήκεο ηεο εζηθήο πνπ κειεηά ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο. Όηαλ ηα άηνκα 

δηαζέηνπλ ηζρπξή εξγαζηαθή εζηθή, είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

ελίζρπζε ησλ πξννπηηθψλ ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ 

θαζεθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγνδνηψλ ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα λα δεκηνπξγήζνπλ επαηζζεηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή εζηθή (Soleymani, Abbaszade & Niaz, 2012).  

Οη Russell et al. (2017) νξίδεη φηη ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζηελ εξγαζία είλαη 

κηα ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβηάδεη έλαλ θαζνξηζκέλν θαλφλα πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ 

θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξγαζία πνπ (α) απνδίδεηαη απφ ηνλ ζρεηηθφ νξγαληζκφ ή 

ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα,  (β) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο ξπζκηζηηθνχο 

θνξείο ή απφ ην θαηαζηαηηθφ, ή (γ) επξέσο επηθπξψλεηαη ζηελ θνηλσλία». Έηζη,  

εξγαζηαθή εζηθή είλαη ην ζχλνιν ησλ εζηθψλ αξρψλ ή αμηψλ πνπ νη εξγαδφκελνη 

ηεξνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη θαιχπηεη ηε ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Black, Hopper & Band,2007).  

Ζ ηζρπξή εξγαζηαθή εζηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ, ηελ ηθαλφηεηα ην άηνκν λα εξγάδεηαη ππφ άγρνο, λα δηακνξθψλεη 

εγθάξδηνπο φξνπο θαη ζρέζεηο κε άιινπο, λα έρεη εκκνλέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηκέιεηαο, ηεο επηλνεηηθφηεηαο θαη ηεο επζπλεηδεζίαο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία 

ηεο εζηθήο θαη αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Όηαλ ηα άηνκα αλαδεηνχλ 
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επθαηξίεο απαζρφιεζεο, γλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ 

αλαβάζκηζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ γηα λα ηα πάλε θαιά ζηε δνπιεηά ηνπο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην ηα άηνκα λα δηαζέηνπλ ηζρπξή εξγαζηαθή εζηθή (Kapur, 

2020).  

 

1.2 Σξόπνη έθθξαζεο ηεο εζηθήο θαη αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο 

H εζηθή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ηεξεί 

ηνλ εζηθφ θαλφλα, ηνπο θαλφλεο, ηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο ή ηνπο θψδηθεο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα εζηθά πγηείο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, επνκέλσο, απνηειεί παξαβίαζε απηψλ ησλ 

θσδηθψλ θαη ησλ εζηθψλ θαλφλσλ. Σα δενληνινγηθά πξφηππα δελ θαζνξίδνληαη 

απιψο απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ αιιά πξνθχπηνπλ απφ θαλφλεο πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία φπνπ ν νξγαληζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη 

(Vardi & Weitz, 2004). H αλήζηθε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα 

παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, ελψ αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα παξαθάκπηνπλ ηελ 

θαηαπάηεζε ησλ λνκηθψλ λφκσλ. ε ζχγθξηζε κε ηηο παξάλνκεο πξάμεηο, ε αλήζηθε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή παξαβίαζεο ηφζν ηππηθψλ φζν θαη ζαθψλ 

θαλφλσλ, θαζψο θαη άηππσλ θαη ζησπεξψλ νξγαλσηηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

(Kaptein, 2008).  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

δηακνξθψζνπλ εζηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Treviño, 1986). Σα θνηλά 

κνληέια δείρλνπλ φηη αλήζηθε ή εζηθή ζπκπεξηθνξά πξνέξρεηαη απφ ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ παξαγφλησλ ηεο θαηάζηαζεο θαη ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ησλ 

ελεξγεηψλ (Rest, 1986).  Όηαλ ην άηνκν αληηκεησπίδεη εζηθά δηιήκκαηα, πξνρσξά 

κέζα απφ κηα ζεηξά ζηαδίσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

ζπζζσξεπκέλε κάζεζε (Paláu & Rivera-Cruz, 2014). πλήζσο, νη εξγαδφκελνη 

ελεξγνχλ αλήζηθα ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ιέλε ςέκαηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα λα θαιχςνπλ 

ηα ιάζε ηνπο, λα θιέςνπλ πξνκήζεηεο απφ ηα γξαθεία ηνπο θαη λα δηαζηξεβιψζνπλ 

ηελ απφδνζή ηνπο ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο γηα λα επηηχρνπλ απμήζεηο, πξνσζήζεηο 
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θαη άιια νθέιε (Treviño, Nieuwenboer & Kish-Gephart, 2014). Ωζηφζν, νη αλήζηθεο 

ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ επίζεο λα ππνθηλεζνχλ απφ ηελ επηζπκία λα 

σθειήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο, έλα θαηλφκελν πνπ νη Umphress & Bingham 

(2011) αλαθέξνληαη σο αλήζηθε θηιννξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά (UPB). Παξαδείγκαηα 

ηεο UPB πεξηιακβάλνπλ ηε δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο γηα λα θάλεη ηελ επηρείξεζε 

λα θαίλεηαη θαιή,  ηελ ππεξβνιή ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηελ απφθξπςε επηδήκησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θνηλφ (Umphress, Bingham, & 

Mitchell, 2010). ηνλ ππξήλα ηεο, ε UPB πεξηιακβάλεη κηα εγγελή έληαζε κεηαμχ 

ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο θαη ησλ εζηθψλ αξρψλ, ζπζηάδνληαο ηελ ηειεπηαία ζην 

φλνκα ηεο πξψηεο.  

ην ρψξν εξγαζίαο ν φξνο mobbing είλαη βίαηε θαη ζθφπηκε πξάμε πνπ 

απνζθνπεί λα βιάςεη έλαλ άιιν (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, 2002). Δίλαη εθδηθεηηθή, ζθιεξή, θαθφβνπιε ή 

ηαπεηλσηηθή πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ελφο αηφκνπ ή νκάδσλ εξγαδνκέλσλ» θαη 

νξίδεηαη επηπιένλ σο ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ λα 

απνκνλψζνπλ έλαλ ζπλάδειθν κέζσ ηνπ εμνζηξαθηζκνχ θαη ηεο δπζθήκεζεο 

(Denenberg & Braverman, 2001). Οη δξάζηεο ελεξγά, αλ θαη ζπρλά θξπθά, 

επηδηψθνπλ λα βιάςνπλ άιινπο,  ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη πλεπκαηηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηαθηηθέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ηξαπκαηίζνπλ άηνκα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αληζνξξνπίεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο δχλακεο (Burgess, 

Garbarino, & Carlson, 2006) κε ζηφρν ηνλ εμνζηξαθηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ 

άιινπ (Westhues, 2003).  Δπίζεο, ζπκκεηέρνπλ ζην λα ηαπεηλψλνπλ θαη λα 

δηαηαξάζζνπλ θάπνηνλ, θαζψο θαηεγνξνχλ, επηθξίλνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ. Ο ζηφρνο ραξαθηεξίδεηαη, εθθνβίδεηαη θαη ηαπεηλψλεηαη κέζσ 

επίκνλεο, ζηνρεπκέλεο, ερζξηθήο ζπκπεξηθνξάο (ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο) πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα ππνλνκεχζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζηφρνπ. Μέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, απηφο πνπ δηελεξγεί ην mobbing ζπκπεξηθέξεηαη ζθφπηκα έρνληαο θαηά 

λνπ ηηο ζπλέπεηεο θαη επηζηξαηεχεη ηε ζπλεξγαζία καξηχξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ζπρλά 

θαηά ιάζνο, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή. Όζνη ζηξαηνινγνχληαη σο «ζπκκεηέρνληεο» 

κπνξεί λα κελ θαηαλννχλ ηνλ αληίθηππν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο 

παξαζχξνληαη ζηελ απνκφλσζε θαη ηε δπζθήκεζε ηνπ ζηφρνπ (Sloanetal., 2011). 

Οη δξάζηεο εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο φπνπ ν ζηφρνο ή ην ζχκα νδεγείηαη ζε κηα ζέζε ρσξίο βνήζεηα. Απηή ε 
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θαηαζηξνθή ελφο άιινπ αλζξψπνπ, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ζθφπηκα ή ηπραία, 

ζεσξείηαη πιένλ κείδνλ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο (Burgess, Garbarino & Carlson, 

2006). Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) αλαγλσξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαθνπνίεζε σο ςπρνινγηθή βία, αλαγλσξίδνληαο ην mobbing σο κία κνξθή βίαο 

(Denenberg & Braverman, 2001). Δπηπιένλ, ε ILO «δίλεη ίζε έκθαζε ζηε ζσκαηηθή 

θαη ςπρνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πιήξε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

κηθξνπξάμεσλ βίαο».  

Σν mobbing είλαη αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα αληηζηαζεί ζηελ αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ θαλφλσλ. Απηνί πνπ 

ζηνρνπνηνχληαη είλαη ζπρλά άηνκα πνπ απεηινχλ ηελ νξγαλσηηθή ζηαζηκφηεηα θαη, ηα 

πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο ιφγνη γηα λα γίλεζαη ζηφρνο είλαη 

ε άξλεζε λα είζαη ππνηειήο (58%), ε αλψηεξε ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα (56%), ε 

ζεηηθή ζηάζε θαη ε ζπκπάζεηα (49%) θαη ε εηιηθξίλεηα (46%) (Namie & Namie, 

2009). 

 

1.3 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν 

 Οη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο πξνέξρνληαη απφ κηα πξαγκαηηθή ή αληηιεπηή αληζνξξνπία εμνπζίαο 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ (De Cieri et al., 2019). Αλαζθαιή άηνκα  

βιέπνπλ σο κηα επθαηξία λα ρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο απηνεθηίκεζε θάλνληαο ρξήζε ηεο 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ αλαπηχζζεηαη θαη εμαηηίαο δήιηαο, ελφριεζεο ή 

αληίιεςεο φηη ην ζχκα απνηειεί απεηιή γηα απηνχο θαηά θάπνην ηξφπν, εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ (Wall, Smith & Nodoushani, 2018). πρλά, φζνη έρνπλ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εαπηνχ 

ηνπο θαη ηνπ ζχκαηνο, ε νπνία είηε βαζίδεηαη ζην θχιν, είηε ζηελ εζληθφηεηα, είηε 

ζηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία, ηε ζξεζθεία, ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο ή ηελ επίζεκε 

εμνπζία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (De Cieri et al., 2019).  πλαηζζήκαηα αλεπάξθεηαο 

ζπκβάινπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο  (Segal, 2010). Δπίζεο,  άηνκα πνπ δελ 

είλαη ζε αλψηεξεο ζέζεηο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ππνλνκεχζνπλ θαη λα 

εθθνβίζνπλ ηα αλψηεξα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο. 
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Όπσο αλαθέξεηαη ζην Workplace Bullying Institute (2019), ηα άηνκα κε απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν αηζζάλνληαη δήιηα, θνβνχληαη κε δνπλ νη 

άιινη ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο θαη πξνηηκνχλ λα εθαξκφζνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά 

ζε άηνκα πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πνπ είλαη πην επάισηα. 

Δπίζεο, δελ ηνπο αξέζεη φηαλ έλα άιιν άηνκν κπνξεί λα απεηιήζεη ηε δεκνηηθφηεηά 

ηνπο ή ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε (Gordon, 2019). 

Δπηπξφζζεηα, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη ρακειέο επηδφζεηο κπνξεί λα 

ππνζηεί αλήζηθε ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ ή ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαζψο ν ηειεπηαίνο κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά πξνζπαζεί λα ηνλ πηέζεη λα 

παξαηηεζεί (Mujtaba & Senathip, 2020).  

1.3.1 Ζ εθπαίδεπζε ζαλ παξάγνληαο  πνπ επηδξά ζηελ εζηθή θαη αλήζηθε 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

Ο φξνο εζηθή θαη αμίεο εθπαίδεπζεο (EVE) εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είηε ξεηά είηε ζησπεξά ζρεηίδνληαη κε εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

δσήο θαη είλαη ηέηνηεο πνπ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ, λα ξπζκηζηνχλ θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη κε θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία. Μεηαμχ ησλ 

θχξησλ ζηφρσλ ηεο EVE είλαη: α) λα ηνλσζεί ν εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο, ε επίγλσζε, 

ε επζχλε θαη ε ζπκπφληα ζηα παηδηά, λα παξαζρεζεί ζηα παηδηά δηνξαηηθφηεηα ζε 

ζεκαληηθέο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο, β) λα εμνπιηζηνχλ κε δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

(θξηηηθή ζθέςε θαη αμηνιφγεζε, πξνβιεκαηηζκνχο, αλαθάιπςε, θαηαλφεζε, ιήςε 

απνθάζεσλ, κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε ζπκπφληα) γηα ππεχζπλε εζηθή θξίζε, 

γ) λα αλαπηπρζνχλ πξνζεγγίζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο πεξηβάιινληνο ηάμεο ή 

ζρνιείνπ σο εζηθήο  θνηλφηεηαο θαη δ) λα ηνπνζεηεί αληαλαθιαζηηθά ηα άηνκα ζε 

άιιεο ηνπηθέο θαη παγθφζκηεο θνηλφηεηεο κε απνζηνιή λα ζπκβάιεη ζην θνηλφ θαιφ. 

Όια απηά επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο 

δηαθξίζεηο θαη άιιεο αλήζηθεο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο (Ćurko et al., 2015). 

Ζ EVE θαηεπζχλεη ηα παηδηά πξνο ηελ αλαδήηεζε θαη ηε δέζκεπζε ζε 

ζεκειηψδεηο αμίεο, λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή ηνπο. Πξνζαλαηνιίδεηαη επίζεο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζηάζεο κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αμηψλ θάπνηνπ. Έλαο ζθνπφο ηεο εζηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζεη λα γίλνπλ ηα παηδηά ελάξεηα, εηιηθξηλή, ππεχζπλα θαη 

ζπκπνλεηηθά. Δπίζεο,  λα γίλνπλ νη  ψξηκνη καζεηέο ελεκεξσκέλνη θαη ζηνραζηηθνί 
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γηα ζεκαληηθά θαη ακθηιεγφκελα εζηθά δεηήκαηα (Warnick & Silverman, 2011). Ζ 

εζηθή εθπαίδεπζε ζπρλά επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ θαη ηηο πξαθηηθέο άιισλ παξαδφζεσλ θαη 

απφςεσλ, γηα λα ηα εμεξεπλήζεη θαη λα αλαπηχμεη θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ, ηδηαίηεξα 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ πψο επεξεάδνπλ ηε δξάζε θαη πψο κπνξνχλ λα 

ζπλππάξρνπλ εηξεληθά. Οη Nord & Haynes (2015) δειψλνπλ φηη ε εζηθή εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη δχν ζεκαληηθέο πηπρέο. Σν πξψην είλαη ε «εζηθή θνηλσληθνπνίεζε», 

πνπ ζεκαίλεη εθπαίδεπζε θαη θαιιηέξγεηα ζηα παηδηά βαζηθψλ θαλφλσλ, αμηψλ θαη 

αξεηψλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη θπξίαξρα ζηελ θνηλσλία σο επηηξέπνληαο ηελ άλζεζε 

θαη ηελ θαιή δσή. Ζ δεχηεξε πηπρή αθνξά ηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ πφξσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ θαιά ελεκεξσκέλεο θαη ππεχζπλεο 

εζηθέο θξίζεηο, απνθάζεηο θαη δξάζεηο. 

Έηζη, ε βειηίσζε ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ εζηθή 

παξαθκή. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηξεηο πηπρέο: α) ηε 

θπζηνινγηθή, ηελ αλεζπρία γηα ηηο αιιαγέο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δνκήο ηνπ ζψκαηνο, 

β) ηελ ςπρνινγηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ςπρήο, φπσο 

ε παξαηήξεζε, ε πξνζνρή, ε αληίιεςε ή ε ζθέςε θαη γ) ηελ παηδαγσγηθή ή 

δηδαθηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε (Sesmiarn, 2019). Ζ 

εζηθή εθπαίδεπζε είλαη κία απφ ηηο πξνζπάζεηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δσήο γηα ην 

κέιινλ (Lwin, 2008). 

1.3.2 Σν θύιν ωο  παξάγνληαο  εζηθήο θαη αλήζηθεο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

Ο Gigol (2020) επηζεκαίλεη φηη κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ νη 

γπλαίθεο επηδεηθλχνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε θξνληίδα ελψ νη άλδξεο πξνο ηε 

δηθαηνζχλε. Οη Beekun et al. (2010) δηαπίζησζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ην θχιν 

ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

εζηθά. Καηά ηε ιήςε κηαο εζηθήο απφθαζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη γπλαίθεο βαζίδνληαη 

ηφζν ζηε δηθαηνζχλε φζν θαη ζηελ θνηλή ινγηθή. Αληίζεηα, νη άλδξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα εζηθά δηιήκκαηα αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνζχλε. 

Οη Joseph, Berry & Deshpande, (2010) αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην εζηθέο 

απφ ηνπο άληξεο ελψ νη Roxas & Stoneback, (2004) δελ δηαθξίλνπλ θακία δηαθνξά 

ζηα επίπεδα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη 
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ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ζπλδέεηαη κε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θχιν πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά (Mc Cabe, Ingram & Dato-

On, 2006). 

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ θχισλ ηνλίδεη φηη νη άλδξεο θαη νη 

γπλαίθεο κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε δηαθνξεηηθά ιφγσ ηεο 

χπαξμεο θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (Stedham, Yamamura & Beekun, 2007). Οη 

γπλαίθεο πξνηηκνχλ ηηο αξκνληθέο ζρέζεηο, ελψ νη άλδξεο επηιέγνπλ ηελ επηηπρία θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ (Roxas & Stoneback, 2004). Οη άλδξεο ζπλδένληαη κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλδένληαη κε πςειφηεξα επίπεδα δπλακηθήο, 

εκπηζηνζχλεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη γπλαίθεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζηνξγή θαη ε επγέλεηα (Blakely & Dziadosz, 

2015). Γεδνκέλνπ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ αληξψλ εθηηκψληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ θνηλσλία καο σο δείθηεο πξνζφλησλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, νη άλδξεο ηείλνπλ λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε δχλακε θαη πςειφηεξε ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Απηφ, 

κε ηε ζεηξά ηνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνιφγεζε αλήζηθσλ ζπκπεξηθνξψλ βάζεη 

θχινπ (Klein & Shtudiner, 2021). Σα απνηειέζκαηα αξθεηψλ κειεηψλ δείρλνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γπλαηθψλ, ν νπνίνο είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ. Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη 

γπλαίθεο είλαη πην απζηεξέο θαη δελ θαηαθεχγνπλ ζε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, θαζψο 

βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ελψ νη 

άληξεο έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο απφ ηηο γπλαίθεο λα ζπκπεξηθέξνληαη αλήζηθα 

ππφ ζπλζήθεο εζηθήο αλαζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο.(Gigol, 2020). 

O Wahn (2003) ζπλέθξηλε ηελ πξνζπκία ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

βηβιηνζεθάξησλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αλήζηθεο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Γηαπίζησζε φηη νη άλδξεο είραλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αλήζηθεο 

ελέξγεηεο αληαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζπκκνξθσζνχλ 

κε αλήζηθνπο νξγαλσηηθνχο θαλφλεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππνζηεξίδνπκε φηη ε αλνρή πξνο 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά είλαη πηζαλφ λα είλαη ρακειφηεξε γηα ηηο γπλαίθεο. Απηφ 

ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ θνηλσληθή πξνζδνθία φηη νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα 

είλαη πην γαινπρεκέλεο ελψ νη άλδξεο αλακέλεηαη λα επηδείμνπλ πεξηζζφηεξε 

πξσηνβνπιία θαη λα είλαη πην ρξεζηηθνί. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα πξνβιεθζεί φηη 

ιηγφηεξε αλνρή θαη κεγαιχηεξε ζνβαξφηεηα ζα απνδεηρζεί πξνο ηηο αλήζηθεο 
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εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γπλαηθψλ, θαζψο παξαβηάδνπλ ηνλ αλακελφκελν 

θνηλσληθφ ηνπο ξφιν (Klein & Shtudiner, 2021). 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην θχιν (Chen et al., 2016). Οη Treviño, 

Weaver & Reynolds, (2006) ζεσξνχλ φηη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ εξγαζία φπσο νη άλδξεο θαζψο ν πνιηηηζκφο έρεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα ηα δχν θχια. Ζ έξεπλα ησλ Kish-Gephart, Harrison & 

Treviño, (2010) έδεημε φηη νη άλδξεο δελ είλαη πην εζηθνί ζηελ εξγαζία απφ φηη νη 

γπλαίθεο. Δπίζεο, νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν επηξξεπείο ζην λα θάλνπλ αλήζηθεο 

επηινγέο απφ ηνπο άληξεο (Stedham, Yamamura & Beekun, 2007). Όζνλ αθνξά ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, ε έξεπλα ησλ Chen et al. (2016) έδεημε φηη νη άληξεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο, είλαη πην επηξξεπείο ζην λα δηθαηνινγνχλ αλήζηθε 

επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο είλαη ε θνξνδηαθπγή θαη ε θνξναπνθπγή. 

1.3.3 Ζ ειηθία ωο παξάγνληαο εζηθήο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

Οη Peterson, Rhoads & Vaught, (2001) ζηελ έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ε 

ειηθία ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Αλαθέξνπλ φηη νη ειηθησκέλνη έρνπλ πςειφηεξεο εζηθέο πεπνηζήζεηο θαη είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο ζην εξγαζηαθφ ή 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  Απηφ ην εχξεκα ζπλάδεη κε κηα ζεηξά κνληέισλ εζηθήο 

αλάπηπμεο φπσο απηφ πνπ πξφηεηλε ν Kohlberg (1969).  Άιιεο κειέηεο, σζηφζν, 

φπσο ε Cortese (1989), δηαπίζησζαλ φηη ε ειηθία δελ ήηαλ ζεκαληηθή.  Σφζν ν 

Dawson (1997) φζν θαη νη Peterson Rhoads & Vaught, (2001) αλαθέξνπλ επίζεο κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ειηθίαο θαη θχινπ.  Σα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη νη εζηθέο 

ζηάζεηο αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο γηα θάζε θχιν, κε ηηο δηαθνξέο λα 

κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία. 

Οη Sweeney, Arnold & Pierce, (2010) έδεημαλ ζηελ κειέηε ηνπο φηη δελ 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο νη Pierce & 

Sweeney (2010) έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη εζηθήο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην απνηέιεζκα ηεο εζηθήο ή 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο δηαθέξεη αλάινγα θαη κε άιινπο παξάγνληεο. 
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1.3.4 Ζ νξγαλωζηαθή θνπιηνύξα πνπ επηδξά ζηελ εζηθή θαη αλήζηθε 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

Ζ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ είλαη απηφ πνπ αληηιακβάλνληαη ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ έηζη ψζηε απηή ε αληίιεςε λα δεκηνπξγεί έλα πξφηππν πεπνηζήζεσλ, 

αμηψλ θαη πξνζδνθηψλ (Sapada et al., 2017). Αληηθαηνπηξίδεηαη απφ απηφ πνπ 

εθηηκάηαη, ηα θπξίαξρα δηεπζπληηθά θαη εγεηηθά ζηπι, ηε γιψζζα θαη ηα ζχκβνια, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξνπηίλεο θαη ηνπο νξηζκνχο ηεο επηηπρίαο πνπ θάλνπλ έλαλ 

νξγαληζκφ κνλαδηθφ. Δίλαη νη πιηθνί θαη άπινη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, 

νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε θνηλέο αμίεο. Ζ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ επεξεάδεηαη απφ 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο φπνπ ππάξρεη. Ζ πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηνπ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε γηα θάζε νξγαληζκφ, φπνπ έλα κεγάιν κέξνο γίλεηαη απφ ηνλ ηδξπηή 

πνπ επηιέγεη έλα βαζηθφ φξακα, απνζηνιή θαη πεξηβάιινλ γηα ηνλ νξγαληζκφ 

(Tavčar, 2008). Οη ζπλήζεηεο, ηα έζηκα, ν πνιηηηζκφο θαη ε εξγαζία ζε νξγαληζκνχο 

δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, απφ επαξρία ζε επαξρία θαη απφ πφιε ζε πφιε.  

Γηαθνξεηηθά κνληέια εηαηξηθήο εζηθήο θνπιηνχξαο αλαπηχζζνληαη κε βάζε 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο εζηθήο θνπιηνχξαο. Σα πην γλσζηά κνληέια είλαη 1) Corporate 

Ethical Virtue Model (CEV) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Kaptein (2008), 2) Center for 

Ethical Business Culture Model (CEBC) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Ardichvili et al. 

(2009), 3) Μνληέιν Perceived Ethical Culture (PEC) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Sweeney et al. (2010) θαη 4) Ethical Corporate Culture Model (ECC) πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Schwartz (2013). 

 

Corporate Ethical Virtue Model – Μνληέιν Εηαηξηθήο Ηζηθήο Αξεηήο (CEV) 

Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Kaptein (2008b) πνπ ππνζηήξημε φηη νη εηαηξηθέο εζηθέο 

αξεηέο είλαη νη νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα εζηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαλνληζηηθά θξηηήξηα θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα ηνλψλεη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν κνληέιν CEV 

βαζίδεηαη ζηε ζεσξία αξεηήο ηνπ Solomon’s (1992) γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, νη νξγαληζκνί αιιά θαη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή αξεηέο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνχλ εζηθά. Οη 

εηαηξηθέο εζηθέο αξεηέο είλαη επίζεο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνσζνχλ εζηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Γηα λα θαζνξίζεη απηέο ηηο αξεηέο, ν Kaptein (2008) δηελήξγεζε 
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πνηνηηθή αλάιπζε 150 πεξηπηψζεσλ αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο απφ ππαιιήινπο θαη 

δηεπζπληέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεπλεηηθήο θαη επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ ππνδειψλνπλ 8 δηαζηάζεηο 

γηα ηνλ εζηθφ πνιηηηζκφ. Απηέο νη αξεηέο είλαη νη εμήο: α) αθήλεηα: ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν νη εζηθέο πξνζδνθίεο είλαη νινθιεξσκέλεο θαη θαηαλνεηέο ζηνπο ππαιιήινπο 

θαη ηνπο δηεπζπληέο,  β) πλνρή ηεο δηνίθεζεο: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαη ε κεζαία δηνίθεζε ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δενληνινγηθέο 

πξνζδνθίεο, γ) πλνρή ησλ επνπηηθψλ αξρψλ: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ηνπηθή 

δηνίθεζε ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δενληνινγηθέο πξνζδνθίεο,  δ) θνπηκφηεηα: ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο παξέρεη επαξθή εμνπιηζκφ, πξνυπνινγηζκνχο θαη 

εμνπζία ζηε δηνίθεζε θαη ηνπο ππαιιήινπο, ε) Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο: ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο ππνζηεξίδεη εζηθέο πξνζδνθίεο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ζη) Γηαθάλεηα: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δενληνινγηθέο θαη αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη νξαηέο ζηνπο ππεχζπλνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο, δ) 

Γπλαηφηεηα ζπδήηεζεο: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ εζηθά δεηήκαηα, ε) Γπλαηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ: ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηηο αληακνηβέο θαη 

ηηο ηηκσξίεο. 

χκθσλα κε ηνλ Kaptein (2008), νη ηξεηο πξψηεο αξεηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο ηνπ νξγαληζκνχ, νη δχν επφκελεο αξεηέο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηθαλφηεηα απηνπαξνρήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο αξεηέο κε ηελ 

απηνδηφξζσζε ή ηελ ηθαλφηεηα θαζαξηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Center for Ethical Business Culture Model – Κέληξν Ηζηθήο Επηρεηξεκαηηθήο 

Κνπιηνύξαο (CEBC) 

Οη Ardichvili, Mitchell & Jondle, (2009) αλέπηπμαλ ην κνληέιν ηνπ Κέληξνπ 

Ζζηθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Κνπιηνχξαο (CEBC) πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγνπλ ζηνηρεία 

εζηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο απφ κηα νιηζηηθή πξννπηηθή. Υψξηζαλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ζε ηππηθνχο θαη αλεπίζεκνπο πνιηηηζκνχο. Οη επίζεκεο 

επηρεηξεκαηηθέο θνπιηνχξεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εγεζία, ηηο πνιηηηθέο, ηνπο 

κεραληζκνχο θνηλσληθνπνίεζεο, ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 
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απνθάζεσλ. Ωζηφζν, νη άηππεο επηρεηξεκαηηθέο θνπιηνχξεο πεξηιακβάλνπλ 

ζησπεξνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ηειεηνπξγίεο, πξφηππα ξφισλ θαη γιψζζα.   

Σν κνληέιν EBC είλαη έλαο θαηάινγνο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εζηθήο 

θνπιηνχξαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ 

ζηειερψλ. Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο πξνζέγγηζεο ε νπνία  

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθάιπςε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ εμήγεζε ελφο θαηλνκέλνπ 

ππφ δηεξεχλεζε αλαιχνληαο δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ επηηφπησλ εξεπλψλ. Οη 

Ardichvili, Mitchell & Jondle, (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη πξνεγνχκελεο κειέηεο 

δηεξεπλνχλ κφλν κία ή δχν δηαζηάζεηο δενληνινγηθψλ εηαηξηθψλ πνιηηηζκψλ, π.ρ. 

ιήςε απνθάζεσλ ή εγεζία θαη θακία απφ απηέο δελ πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη 

έλαλ νινθιεξσκέλν θαηάινγν ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζηθψλ πνιηηηζκψλ κε βάζε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ ή ησλ ζηειερψλ. Έηζη 

βξήθαλ πέληε ζπκπιέγκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπλεληεχμεηο κε επαγγεικαηίεο θαη 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εζηθή θνπιηνχξα. Απηέο νη δηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηελ αμία, ηελ ηζνξξνπία ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή.  

Με βάζε απηφ ην κνληέιν, νη νξγαληζκνί πνπ θαηέρνπλ εζηθέο θνπιηνχξεο κε 

απηέο ηηο 5 νκάδεο, δεκηνπξγνχλ θαη δηαηεξνχλ έλα θνηλφ πξφηππν αμηψλ, εζίκσλ, 

πξαθηηθψλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ θαλνληζηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ απνζηνιή θαη αμία εμεγεί ηε ζαθήλεηα ησλ απνζηνιψλ θαη ησλ 

αμηψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο δενληνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ ηζνξξνπία ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηζνξξνπίαο γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

ηδηνθηεηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζε νιφθιεξε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ εγεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηηο εζηθέο θνπιηνχξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θνξπθή ηεο νξγάλσζεο θαη παξαηεξνχληαη απφ δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο θαη 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Ζ αθεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμεγεί ηελ αθνζίσζε 

ζηελ πνηφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σέινο, ε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζρεηίδεηαη καθξνπξφζεζκα κε ηελ 

πξάμε πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ. 
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Perceived Ethical Culture (PEC) - Αληηιεπηό κνληέιν Ηζηθήο Κνπιηνύξαο 

Αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Sweeney, Arnold & Pierce, (2010) νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αληηιεπηή εζηθή θνπιηνχξα έρεη δχν δηαζηάζεηο: α) εζηθφ ηφλν 

ζηελ θνξπθή (ethical tone at the top) θαη β) εζηθή πίεζε (ethical pressure). Οη 

δηεπζπληέο ζηνπο νξγαληζκνχο κέζσ ηνπ «tone at the top» είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ελζσκάησζε ηεο εζηθήο θνπιηνχξαο ζηνλ νξγαληζκφ (Morris, 2009). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα ηζρπξή εηαηξηθή εζηθή θνπιηνχξα μεθηλά κε ηνπο εγέηεο 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ νλνκάδνληαη «ηφλνο ζηελ θνξπθή, - tone at the top». Οη Aquila 

& Bean (2011) νξίδνπλ ηνλ ηφλν ζηελ θνξπθή σο έλα επίπεδν δέζκεπζεο ζηελ 

αθεξαηφηεηα πνπ νδεγεί ζηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο κε θάζε θφζηνο, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. 

Ο Cunningham (2005) ππνζηεξίδεη φηη ν ηφλνο ζηελ θνξπθή είλαη έλα ζχλνιν θνηλψλ 

πεπνηζήζεσλ πνπ έλαο νξγαληζκφο πξνέξρεηαη απφ ηνπο θνξπθαίνπο δηεπζπληέο. Ο 

Mahadeo (2006) ηνλ νξίδεη σο ηελ εζηθή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο απφ ηελ εγεζία ελφο νξγαληζκνχ.  Τπνζηεξίδεη φηη εάλ νη εξγαδφκελνη 

πηζηεχνπλ φηη νη δηεπζπληέο παξαθάκπηνπλ ηνπο θαλφλεο, ζα ηνπο παξαθάκςνπλ θαη 

νη ίδηνη. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη 

εζηθφ ρψξν ζηελ νξγάλσζε ελζσκαηψλνληαο ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηνπο 

εζηθνχο θαλφλεο ηνπο δεκηνπξγψληαο εηαηξηθή εζηθή θνπιηνχξα.  

Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ ηεο αληηιεπηήο εζηθήο θνπιηνχξαο (PEC) 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πίεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα επηπιήηηεη ηνπο ππαιιήινπο φηαλ 

επηδίδνληαη ζε αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο (Gurley, Wood & Nijhawan,  2007).  Οη Pierce 

& Sweeney (2010) ππνζηεξίδνπλ φηη νη πηέζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξνχλ επίζεο λα 

επεξεάζνπλ ηηο εζηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη Sweeney, Arnold & Pierce, (2010) 

δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο αληηιεπηήο εζηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εζηθή αμηνιφγεζε 

θαη ηελ πξφζεζε νη εξγαδφκελνη λα ελεξγήζνπλ εζηθά. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 

δχν ζπληζηψζεο ηεο αληηιεπηήο εζηθήο θνπιηνχξαο (εζηθή πίεζε θαη εζηθφο ηφλνο 

ζηελ θνξπθή) ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ εζηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ πξφζεζε λα 

ελεξγήζνπλ εζηθά. Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε πςειφηεξε αληηιεπηή 

πίεζε ζε έλαλ νξγαληζκφ λα εκπιαθεί ζε εζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πςειφηεξνο 

αληηιεπηφο εζηθφο ηφλνο ζηελ θνξπθή νδεγνχλ ζε πην εζηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Sweeney, Arnold & Pierce, 2010).  
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Ethical Corporate Culture Model- Μνληέιν Ηζηθήο Εηαηξηθήο Κνπιηνύξαο (ECC) 

Ο Schwartz (2013) αλέπηπμε ην κνληέιν εζηθήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο (ECC) 

σο έλα πνιπδηάζηαην κνληέιν εηαηξηθήο εζηθήο θνπιηνχξαο. Σν κνληέιν ECC έρεη 

ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) Βαζηθή εζηθή αμία, β) Δπίζεκα 

δενληνινγηθά πξνγξάκκαηα θαη γ) Ζζηθή εγεζία.  

Ο Schwartz (2013) νξίδεη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα σο αλαπαξάζηαζε ησλ 

θνηλψλ αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη παξαδνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρεη ηξεηο ππιψλεο. 

Ο πξψηνο ππιψλαο είλαη ε βαζηθή εζηθή αμία πνπ είλαη ε χπαξμε ελφο ζπλφινπ 

βαζηθψλ εζηθψλ αμηψλ πνπ εγρένληαη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ζηηο πνιηηηθέο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ. Ο βαζηθφο ππιψλαο δενληνινγηθήο αμίαο 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπηζηία, ηνλ ζεβαζκφ, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηε 

θξνληίδα, ηελ ηζαγέλεηα. Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ην επίζεκν εζηθφ πξφγξακκα. Σν 

εζηθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο 

δενληνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο θψδηθα δενληνινγίαο. Σέινο, ν ηξίηνο 

ππιψλαο, ε εζηθή εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία εζηθήο εγεζίαο, φπσο 

αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε.  

 

1.4 πλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ γηα έλαλ νξγαληζκό 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδνπλ ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

θαζψο αξθεηνί εξγαδφκελνη, φπσο ηνλίδεη ν Segal (2010), ππνθέξνπλ απφ ηε 

δηαηαξαρή ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά δεκηνπξγεί έλα 

αξλεηηθφ θιίκα ζην ρψξν εξγαζίαο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο Agotnes et al. (2018), 

είλαη ρεηξφηεξν απφ άιιεο πηέζεηο θαη ππνθηλεί ηνλ εξγαδφκελν λα κελ έξζεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ θαη επηδήκησλ ζρνιίσλ πνπ δέρεηαη. Δπίζεο, ην 

πςειφ εξγαζηαθφ άγρνο, νη ζπγθξνχζεηο θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε ζρεηίδνληαη κε 

πςειφηεξα επίπεδα αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Sungwan, Deoisres 

& Chaimongkol, 2017). 
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Δπηπιένλ, κία αλήζηθε ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηελ απφδνζε εξγαζίαο ησλ 

απνδεθηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο νη νπνίνη θαζίζηαληαη ιηγφηεξν απνδνηηθνί, έρνληαο 

ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, αδπλακία λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, έιιεηςε 

ζπγθέληξσζεο θαη πξνβιήκαηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (Gordon, 2019). 

Δπηπξφζζεηα, επεξεάδεηαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ κπνξεί λα βιάςεη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε θήκε ηνπ.  Οη  

εξγαδφκελνη θνβνχληαη φηη ζα είλαη νη επφκελνη πνπ ζα δερηνχλ κηα ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξά εάλ απηή γίλεη αλεθηή ζην ρψξν εξγαζίαο. Απηφο ν θφβνο κπνξεί λα 

ηνπο δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεην άγρνο πξάγκα πνπ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο λα εγθαηαιείςνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ζεσξψληαο ην ηνμηθφ (Petersen, 2019). Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλέρνληαη 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο θαη έρνπλ θαθή εξγαζηαθή θνπιηνχξα ζα 

ράζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο ππαιιήινπο ηνπο (Mujtaba & Senathip, 2020). 

 

1.5 Θεωξεηηθή Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ όξνπ ηεο Ζζηθήο - 

Αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο 

Ζ έλλνηα ηεο εζηθήο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «Ήζνο» πνπ ζεκαίλεη 

ηφζν ηνλ ραξαθηήξα ελφο αηφκνπ φζν ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο.  Ζ εζηθή είλαη 

αξρέο θαη αμίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν γηα λα δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ. Ο θψδηθαο δενληνινγίαο είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ θαζνδεγνχλ 

ηνλ νξγαληζκφ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ζ εζηθή θηινζνθία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έλαο νξγαληζκφο γηα ηε δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε θήκε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην θέξδνο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

εζηθή ζε επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, επεηδή ππάξρνπλ πνιιά 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θνζηίζεη ζηελ 

εηαηξεία ηε θήκε ηεο, λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο, λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο ηεο θαη λα κεηψζεη ηα θέξδε ηεο. 

 

1.6 Θεωξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εζηθήο - αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο 

Τπάξρνπλ πνιινί εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ηνλίζεη φηη νη επηρεηξεκαηηθνί 

νξγαληζκνί θαη νη ππάιιεινί ηνπο θέξνπλ εζηθέο επζχλεο. Μηα πνιχ-
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ρξεζηκνπνηεκέλε ζεσξία ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο επζχλεο είλαη ε ζεσξία ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Freeman (1984) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνπο Donaldson & Preston (1995), Jones θαη 

Wicks (1999), Mitchell, Agle & Wood (1997). Ζ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

ππνζηεξίδεη φηη νη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ πνιιαπιέο ζρέζεηο κε φια ηα 

είδε αηφκσλ, νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ. Απηνί νη απνθαινχκελνη ελδηαθεξφκελνη 

ζπλάπηνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ή 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Δπεηδή έλαο νξγαληζκφο θαη έλαο 

ελδηαθεξφκελνο αλαπηχζζνπλ αιιειεμαξηψκελε ζρέζε πξνθχπηνπλ ακνηβαίεο 

πξνζδνθίεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ πνπ απαηηνχλ λα αιιεινεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε 

εζηθά ππεχζπλν ηξφπν. Θεσξψληαο απηέο ηηο ζρέζεηο σο ζησπεξέο ζπκβάζεηο, νη 

ζπκβαηηθνί εζηθνιφγνη, φπσο ν Donaldson & Dunfee (1999) θαη ν Van Oosterhout, 

Heugens & Katrein (2006), θαηαδεηθλχνπλ ηελ εζηθή λνκηκφηεηα απηψλ ησλ 

πξνζδνθηψλ. Ωο απνηέιεζκα, νη επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο θέξνπλ δενληνινγηθή 

επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηφρσλ ηνπο 

(θαη επίζεο αληηζηξφθσο).  

Ο Kohlberg ζηε κειέηε πνπ έθαλε  θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επίπεδα 

εζηθήο ινγηθήο ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηφληζε φηη 

ππάξρεη έλαο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο θαη εζηθήο σξηκφηεηαο. 

Πξνζδηφξηζε έμη ζηάδηα εζηθνχ ζπιινγηζκνχ ηα νπνία νκαδνπνίεζε ζε ηξία επίπεδα: 

α) ε πξνζπκβαηηθή εζηθή (ζηάδηα 1 θαη 2), β) ε ζπκβαηηθή εζηθή (ζηάδηα 3 θαη 4) θαη 

γ) ε κεηαζπκβαηηθή εζηθή (ζηάδηα 5 θαη 6). ην πξψην ζηάδην ν άλζξσπνο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηελ ηηκσξία θαη ηελ ππαθνή (φ,ηη δελ κε βιάπηεη 

επηηξέπεηαη). ην δεχηεξν ζηάδην, απηφ πνπ κνπ είλαη ρξήζηκν θαη δελ βιάπηεη 

απαξαίηεηα ηνπο άιινπο επηηξέπεηαη. ην ηξίην ζηάδην, είλαη ην ζπκβαηηθφ φπνπ εδψ 

ππάξρεη έγθξηζε ησλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε γλψκε θαη ε αμία θαζνξίδεη ηη 

επηηξέπεηαη. ην ηέηαξην ζηάδην ν άλζξσπνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην λφκν θαη 

ηελ ηάμε. Δδψ απηφ  πνπ αλακέλεηαη απφ έλαλ θαιφ πνιίηε θαζνξίδεη θαη ηη 

επηηξέπεηαη λα πξάμεη. ην πέκπην ζηάδην ν άλζξσπνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο 

ηε ζπιινγηθή ρξεζηκφηεηα. Απηφ πνπ θέξλεη ηε κεγαιχηεξε επηπρία γηα ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ επηηξέπεηαη ή αθφκε γίλεηαη θαη επηηαθηηθή αλάγθε. ην έθην 

ζηάδην ν άλζξσπνο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηηο παγθφζκηεο εζηθέο αξρέο. Δδψ είλαη 
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επηηαθηηθή αλάγθε λα εξγαζηεί γηα ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε θαη 

λα δηαηεξεζεί ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ. 

Ζ εζηθή εμέιημε, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Kohlberg, ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε ζην ζχλνιφ ηεο. Σα εζηθά 

ζηάδηα ζπλδένληαη κε πνιχπινθνπο ηξφπνπο κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ζ εζηθή 

αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά, μεθηλψληαο κε ην πξψην ζηάδην πξνο ην έθην 

ζηάδην ζε κηα  αδηάβιεηε αθνινπζία. Δπίζεο, ν Kohlberg (1995) πεξηγξάθεη πψο ε 

εζηθή πξφνδνο αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο φπσο 

παξνπζηάδεηαη απφ Piaget. Μηα πξνεγκέλε εζηθή ζθέςε ή ζπιινγηζηηθή εμαξηάηαη 

απφ κηα πξνεγκέλε ινγηθή ζθέςε. Σα ινγηθά ζηάδηα αλαπηχζζνληαη, έηζη, 

παξάιιεια κε ηα εζηθά ζηάδηα. Ωζηφζν, ε αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο δελ απνηειεί 

επαξθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε. Δίλαη επίζεο πηζαλφ ηα άηνκα πνπ 

πέηπραλ πςειφ επίπεδν ινγηθήο ζθέςεο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ ην 

ηζνδχλακν εζηθφ ζηάδην.  

Ο James Rest (1999) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζεσξίαο ηεο δηπιήο φςεο. Ο Lind επηθξίλεη ην κνληέιν ηεζζάξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

Rest ιέγνληαο φηη ε επίδξαζε θαη ε γλψζε είλαη πηπρέο θαη φρη ζπζηαηηθά ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηελ άιιε, ε αληίιεςε ηνπ Rest γηα ηελ ηεξαξρηθή πξνηίκεζε ησλ 

εζηθψλ ζηαδίσλ είλαη έλα θεληξηθφ δήηεκα ζηε ζεσξία ηνπ Lind. Ωο απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλάο ηνπ κε ην Σεζη Καζνξηζηηθψλ Θεκάησλ (DIT), παξνπζηάδεη κηα λεν-

Kohlbergian πξνζέγγηζε κε κηα αλαδηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο κεηαζπκβαηηθφηεηαο. 

Πξνηείλεη κηα λέα δηάθξηζε κεηαμχ πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο. θνπφο ηνπ κνληέινπ 

ησλ ηεζζάξσλ ζπζηαηηθψλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ φςεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εζηθή ςπρνινγία. Ο Rest ππεξαζπίδεηαη ηελ ηδέα 

φηη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά πξνέξρεηαη απφ ηέζζεξηο εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο: α) εζηθή επαηζζεζία β) εζηθή θξίζε γ) εζηθφ θίλεηξν θαη δ) εζηθφ 

ραξαθηήξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εάλ ζεσξεζεί φηη ην DIT κεηξά ηελ εζηθή θξίζε 

ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα εμεγεζεί γηαηί ν ζπζρεηηζκφο ησλ κέηξσλ εζηθήο θξίζεο-

ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπλεπήο αιιά φρη αξθεηά έγθπξνο. Οη άιιεο πηπρέο δελ κπνξνχλ 

λα αγλνεζνχλ θαη ζεσξνχληαη σο ζπλ-θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο. 

Σν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ ζπζηαηηθψλ πξνβάιιεη κηα αμίσζε γηα κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο εζηθήο πνπ ππεξβαίλεη ηελ άπνςε πνπ ζεσξεί 

ηελ εζηθή σο απνηεινχκελε απφ ηξία κέξε: α) ζπλαίζζεκα, β) γλψζε θαη γ) 



33 

 

ζπκπεξηθνξά. Ζ εζηθή θξίζε θαη ε πνιηηηζκηθή ηδενινγία επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε 

ζηε δηακφξθσζε ηεο εζηθήο ζθέςεο. Αλαγλσξίδεη ηελ εζηθή θξίζε ηνπ Kohlberg σο 

κέξνο κφλν ηεο εζηθήο ςπρνινγίαο.  

 

1.7 Ζ εξγαζηαθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ Διιάδα 

ηηο ρψξεο φπνπ θπξηαξρνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ε εζηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζηειερψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ λφκνπο θαη θαλφλεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγνχλ κηθξέο, 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηνηθνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο. 

πλεπψο, ε εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ηαπηίδεηαη κε ηελ εζηθή ησλ ηδηνθηεηψλ, 

θαζψο απηή: α) πξνζδηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο (εξγαδφκελνπο, θαηαλαισηέο, θνηλσλία θ.ιπ)., β) επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηελ εζηθή ηεο θνηλσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη γ) επεξεάδεη ην 

θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη παξαθνινχζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαζψο φζν πην εζηθά 

ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο, ηφζν κηθξφηεξεο είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. (Μπήηξνο & Καξαγηάλλεο, 2008). 

ε έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη Μπήηξνο & Καξαγηάλλεο (2008), πξνέθπςε 

πσο ε ηηκηφηεηα, ε εξγαηηθφηεηα, ε εζηθφηεηα, ε ζπλέπεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξφνδν, ελψ ζην ζχλνιν ε εζηθή ζηελ Διιάδα 

είλαη ζε ρακειά επίπεδα, θαζψο ε θνηλσλία δείρλεη ζεκαληηθή αλνρή ζηηο αλήζηθεο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Δπηπξνζζέησο, ε είζνδνο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ κεηψλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά (Μπήηξνο & Καξαγηάλλεο, 2008). Ωζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαηέδεημαλ πσο ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ επεξεάδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην, αιιά θαη 

αζχκκεηξα απφ ηελ εζηθή ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε 

θνηλσληθή εζηθή είλαη ζε πςειά επίπεδα θαη ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζε ρακειά 

επίπεδα, ηφηε ε ηειεπηαία ζεσξεί πσο έρεη επθαηξίεο εθκεηάιιεπζεο, ελψ φηαλ θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη ζε πςειά επίπεδα, ππάξρεη κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

βειηίσζεο κε ηελ πςειή θνηλσληθή εζηθή (Μπήηξνο & Καξαγηάλλεο, 2008). 

Δπηπξνζζέησο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, 
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φηαλ απηή είλαη ζε ρακειά επίπεδα, ελψ φηαλ είλαη ζε πςειά επίπεδα, ε επίδξαζε 

ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεπηζχκεηε θαη 

παξεκβαηηθή, θαζψο ζεσξείηαη πσο απηέο έρνπλ επηηειέζεη ην έξγν ηνπο (Μπήηξνο & 

Καξαγηάλλεο, 2008). ε επίπεδν θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, απηή κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, ελψ φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Μπήηξνο & Καξαγηάλλεο 

(2008), ε νηθνλνκηθή εζηθή κεηψλεηαη θαη ηα άηνκα ζεσξνχλ ηε θνξνδηαθπγή σο 

ελέξγεηα άκπλαο.  

ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαηαγξάθεηαη πσο ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζηελ 

Διιάδα είλαη ζε ρακειά επίπεδα. Άιισζηε, ηα νηθνλνκηθά-πνιηηηθά ζθάλδαια πνπ 

θαηά θαηξνχο γίλνληαη γλσζηά επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ έξεπλα κέρξη ζήκεξα. 

Ωζηφζν, ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο έρεη επηζεκαλζεί θαη 

ήδε κεγάιεο εηαηξίεο θαηαξηίδνπλ θψδηθα δενληνινγίαο, εθαξκφδνπλ ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλεο, ζπκκνξθψλνληαη κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ άπηνληαη 

ζεκάησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, ελζαξξχλνπλ ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο ησλ 

εξγαδφκελσλ, επηδηψθνπλ δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο, δεκηνπξγνχλ πγηή εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη γεληθά δείρλνπλ κηα πξνζπάζεηα εζηθήο πξνζέγγηζεο θη εθαξκνγήο. 

Ο δξφκνο είλαη καθξχο γηα ηελ Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλσλία. ε πξφζθαηε  

έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2020, δηαπηζηψζεθε  φηη πεξίπνπ 2 ζηηο 3 γπλαίθεο είραλ 

απνηειέζεη ζχκαηα ζεμηζηηθψλ βιεκκάησλ θαη κε ιεθηηθήο ζεμηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κε ην 22% ησλ ζπκάησλ λα απαζρνιείηαη ζην Γεκφζην θαη έλα 29% εθείλσλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζην Γεκφζην λα έρεη ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο ζεμνπαιηθή επίζεζε.  

 

1.8 Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ Γεκόζην ηνκέα 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015 απφ ηελ ΑΓΔΓΤ κηα έξεπλα κε ζέκα ηε 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. θνπφο ηεο 

ήηαλ ε θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ πνπ νη εξγαδφκελνη/εο ζην Γεκφζην ηνκέα πθίζηαληαη 

ζεμνπαιηθή θαη εζηθή παξελφριεζε, αιιά θαη ζεμηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη πψο κπνξνχλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο λα εμαιεηθζνχλ 

κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ. 

Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αηζζάλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπο απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ εξγάδνληαη, αιιά δηαθσλεί ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζηελ 
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ππεξεζία ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε αμία φισλ ησλ αηφκσλ. ηηο ζπλεληεχμεηο, ην δήηεκα 

απηφ θάλεθε φηη είλαη ζχλζεην, θαζψο θαθνπνηεηηθνί πξντζηάκελνη ηείλνπλ λα κελ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, ε αμία ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεηαη απφ άιινπο πξντζηάκελνπο ή ζπλαδέιθνπο θαη πνιίηεο ή θαη αθφκα 

ρεηξφηεξα ην άηνκν πνπ παξελνριεί λα κελ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζχκαηνο. 

Δπίζεο επεζήκαλαλ φηη έρνπλ γλψζε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ, ερζξηθήο 

κεηαρείξηζεο ή απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπκθσλνχλ ζην φηη δελ ππάξρνπλ 

ζπλέπεηεο γηα απηά ηα άηνκα πνπ επηδεηθλχνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Αλέθεξαλ φηη 

δελ ππάξρεη δηαθίλεζε ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ ειεθηξνληθά θαη κφλν 2 γπλαίθεο 

αλέθεξαλ φηη νη ζχηεο πξνζπαζνχζαλ λα παξελνριήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, κέζσ 

κελπκάησλ θαη κέζσ facebook κε ηελ απνζηνιή θεηκέλσλ θαη αηηεκάησλ θηιίαο. 

Έληεθα απφ ηηο 26 ζπκκεηέρνπζεο ζηηο ζπλεληεχμεηο δήισζαλ φηη ζθέθηεθαλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κεηά απφ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, ελψ 14 γπλαίθεο 

επέιεμαλ λα κελ αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ ζηε δηνίθεζε, θαζψο δελ έλησζαλ άλεηα 

λα ην αλαθέξνπλ θαη κφιηο 11 πξνρψξεζαλ ζε θνηλνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο κε πεληρξά 

απνηειέζκαηα. Αο ζεκεησζεί φηη κία γπλαίθα αλέθεξε αλήζηθε πξφηαζε απφ 

εμππεξεηνχκελν θνηλφ. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ ζηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

δήισζε φηη δελ ππάξρνπλ δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνπο/ηηο αλψηεξνπο/-εο πνπ είλαη 

πξνζβιεηηθνί/-εο, απξεπείο θαη ερζξηθνί/-εο, φηη δελ ηζρχνπλ ηα ίδηα κέηξα γηα φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ φζνλ αθνξά ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζρεηηδφκελε κε 

ην θχιν θαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαγγειία θαη ηηκσξία ησλ αλάξκνζησλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθψλ κε ην θχιν δελ 

είλαη θαηαλνεηέο θαη εθαξκφζηκεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηηο ζπλεληεχμεηο δήισζαλ φηη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εγεζία είηε αδηαθνξεί, θαιχπηνληαο αληίζηνηρα 

πεξηζηαηηθά είηε δελ δηαζέηεη -ζηα ρέξηα ηεο- εξγαιεία αληηκεηψπηζεο αληίζηνηρσλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, νη 22 (απφ ηηο 26) γπλαίθεο δήισζαλ φηη θνβνχληαλ ή/θαη 

είραλ αληίπνηλα κεηά απφ εζηθή ή ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Δπηπξνζζέησο, 6 

γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη πθίζηαληαη άηνκα πνπ βαζίδνληαη πάλσ ζηε ζεμνπαιηθή 

επλνηνθξαηία ζηελ εξγαζία ηνπο. 
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Οη ζπκκεηέρνπζεο/-ληεο θαη ζηηο δχν έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη νη δηαδηθαζίεο 

ηηκσξίαο αλάξκνζησλ ζπκπεξηθνξψλ δελ είλαη εθαξκφζηκεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο ππαιιήισλ. Όπσο δειψζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο, αθφκα θαη ζηελ 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ζα δηελεξγεζεί ΔΓΔ εληφο ηεο ππεξεζίαο δελ απνδίδεηαη 

δηθαηνζχλε, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ γίλεηαη νχηε πξνθνξηθή επίπιεμε 

ηνπ ζχηε απφ ηνπο ππεχζπλνπο. Ζ εξκελεία πνπ δφζεθε είλαη φηη πνιιέο θνξέο απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί ν ζχηεο έρεη θάπνηνπ είδνπο εμνπζία κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, δηαζέηεη 

εξείζκαηα πάλσ ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο, ή αθφκα θαη ζε πνιηηηθά 

θφκκαηα/ζπλδηθάηα θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ επηζπκεί λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε 

καδί ηνπ. Σέινο, πξφβιεκα δελ απνηειεί κφλν φηη δελ εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο, 

αιιά φηη απηέο δελ πθίζηαληαη, εθφζνλ ππάξρεη ζρεδφλ θαζνιηθή έιιεηςε επηηξνπψλ 

ηζφηεηαο θαη πξσηνθφιισλ αληηκεηψπηζεο ηεο παξελφριεζεο. 

 

1.9 Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο ηωλ εξγαδνκέλωλ 

Οη νξγαλσηηθνί εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξειζφληνο 

είλαη πην πηζαλφ λα επαλαιεθζεί ζην κέιινλ εάλ γίλεη απνδεθηή, ππνζηεξίδεηαη θαη 

αζθείηαη. Έηζη, εάλ ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο γίλεη απνδεθηή αληί 

λα δηνξζσζεί, ζα είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο ζην 

κέιινλ (Zhang, 2019).  

Δξεπλεηέο έρνπλ αλαθαιχςεη δηαθνξεηηθέο αηηίεο ζην δήηεκα ηεο 

εζηθήο/αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξφηεηλαλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. 

ηεξηδφκελνη ζηελ αηνκηθή απηνλνκία θαη ηθαλφηεηα ην άηνκν λα ιακβάλεη ζσζηέο 

απνθάζεηο θαη λα ελεξγεί κε ζπλέπεηα, έρνπλ πξνηαζεί ιχζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

αηνκηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο. Έηζη έρεη επηζεκαλζεί φηη ν  

εγσθεληξηζκφο είλαη αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα  ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ γηα λα ειέγμεη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά (Orlitzky, Schmidt & 

Rynes, 2003). Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ν εγσθεληξηζκφο κπνξεί λα 

σζήζεη ζε εζηθή ζπκπεξηθνξά.  ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν πξσηαξρηθφο ηξφπνο 

πξφιεςεο ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο είλαη λα εθπαηδεπηνχλ νη δηεπζπληέο θαη ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε  λα αιιάμνπλ ηελ ππεξβνιηθά εγσθεληξηθή ζηάζε ηνπο 

ππέξ κηαο θνηλσληθήο θαη εζηθά ππεχζπλεο λννηξνπίαο (Sisón, Hartman & 

Fontrodona, 2012).  
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Απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο, είλαη αλαγθαίν λα πξνζβιέπεη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ζηειερψλ ηεο θαη λα θαιιηεξγήζεη κηα αξκνληθή πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, λα παξέρεη βνήζεηα λνκηθήο θχζεο θαη ζπκβνπιή απφ επαγγεικαηίεο 

ςπρνιφγνπο. Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλε γηα 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη παξάπνλα. 

Δίλαη εζηθή επζχλε ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο λα πξνζθέξνπλ έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ πνπ λα επηδηψθεη έκπξαθηα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ πνιηηηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά, λα εληζρχεη ηνλ δηάινγν θαη λα ππάξρεη ζεβαζκφο ηεο κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο κε ζσζηήο 

ζπκπεξηθνξάο  ζε ρψξνπο εξγαζίαο είλαη αλαηξέςηκν.  

Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαη Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ είλαη 

ζηνλ  Φνξέα Ηζφηεηαο θαη Καηαπνιέκεζεο ησλ Γηαθξίζεσλ, ην 2019 εμέδσζε έλαλ 

θψδηθα πξαθηηθήο  ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο παξελφριεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. ηηο νδεγίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξελφριεζεο αλαθέξεηαη φηη νη απνδέθηεο ηεο επηδηψθνπλ λα ηελ 

αγλννχλ ή λα ηελ απνθξχπηνπλ. Απηφ είλαη απνηξεπηαίν θαζψο ν ηξφπνο είλαη ε 

απνθπγή ηεο ακπληηθήο, αλεθηηθήο θαη αδηέμνδεο απηήο πξαθηηθήο. Απηφ πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη λα κελ αγλννχληαη ή λα ππνηηκνχληαη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαιεί κηα παξελφριεζε. Ζ έιιεηςε ηεο ληξνπήο ή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ εαπηνχ ηνπ παξελνριεκέλνπ αηφκνπ, ε κε επηινγή ηεο απνκφλσζεο απφ ηνπο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ε κε δηθαηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε, είλαη νη 

ζσζηέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηφο πνπ παξελνριείηε.  

Ζ ιήςε επζχλεο γηα ελέξγεηεο είλαη νη εμήο: αξρηθά ν παξελνριεκέλνο/ε πξέπεη 

λα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα ελεξγήζεη ζσζηά θαη λα θαζνξίζεη ηα φξηα ζην δξάζηε. 

Να απνθξνχεη ή λα αληηκεησπίζεη ςχρξαηκα θαη απνθαζηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ 

ηεο. Δπηπξφζζεηα, εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

παξελνριεκέλνπ ζπλερίζεη ηελ παξελφριεζε ή ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί έλαο έκπηζηνο ζπλάδειθνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ 

παξελνριεκέλνπ. Έλαο επηπξφζζεηνο ηξφπνο είλαη λα ηεξεζεί έλα εκεξνιφγην κε 

ζηνηρεία ησλ πεξηζηαηηθψλ παξελφριεζεο. Ζ ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ε 

γξαπηή θαηαγγειία είλαη επίζεο ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

ζπκβνπιή πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ/ηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαη Πξνζηαζίαο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, σο Φνξέα Ηζφηεηαο θαη Καηαπνιέκεζεο ησλ Γηαθξίζεσλ, 
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ή ηελ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε, ή ηνπο/ηηο Δπηζεσξεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δίλνπλ ζαθή κήλπκα απνηξνπήο 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο.  

 

1.10 Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο γηα Έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν 

ζρεηηθά κε ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηωλ εξγαδνκέλωλ 

Οη Koutoupis & Drogalas (2016) πξαγκαηνπνίεζαλ κία έξεπλα ζε 100 

νξθσηνχο ινγηζηέο πνπ δνχιεπαλ ζε 15 ειεγθηηθέο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο. θνπφο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε απεηθφληζε ηεο εζηθήο θηινζνθίαο θαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο 

εζηθήο ζέζεο  ησλ   ειεγθηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ θαηαρξάδνληαη ηελ αγνξά θαη δελ παξαβηάδνπλ ηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ. Δπίζεο, δελ ζπκθσλνχλ  κε  ηελ παξάβαζε 

ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ ειεγθηψλ αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα κηα πνιχηηκε 

καθξνρξφληα θηιία. Σα παξαπάλσ θαλεξψλνπλ φηη ε   αλεμαξηεζία  θαη ε 

αθεξαηφηεηα θπξηαξρεί ζηε ζπλείδεζε ησλ ειεγθηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ άπνςε ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ εζηθφηεηα ζηελ ηδησηηθή ηνπο 

δσή ηα ζπκπεξάζκαηα δηαθέξνπλ. Γηα λα ζεσξεζεί κία πξάμε εζηθή απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα κελ είλαη παξάλνκε. Δλνριεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 1/3 ησλ 

ειεγθηψλ ζεσξνχλ φηη ν θαζέλαο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή είλαη ειεχζεξνο λα θάλεη φηη 

ζέιεη αθφκα θαη αλ κία ελέξγεηα είλαη παξάλνκε. Θεηηθφ  είλαη  ην  γεγνλφο  φηη  ε  

ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία  ησλ  ειεγθηψλ  ζεσξεί  ηελ επηπξφζζεηε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο αληηδενληνινγηθή θαη έηζη δελ ζα δέρνληαλ  λα   

πξνζθέξνπλ  άιινπ   είδνπο  ππεξεζίεο   ζηνπο   πειάηεο   ηνπο   πέξα   ησλ 

ειεγθηηθψλ θαη ίζσο θάπνησλ ζπκβνπιεπηηθψλ. Ωζηφζν θάπνηνη δηαηεξνχλ νπδέηεξε 

ζηάζε γηα ην ελ ιφγσ ζέκα ελψ αλεζπρία πξνθαιεί ην φηη έλαο πνιχ κηθξφο αιιά φρη 

αζήκαληνο αξηζκφο ειεγθηψλ ζπκθσλεί κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο. 

Ζ έξεπλα ηεο ηξάληδαιε Υξηζηίλα-Άλλα (2016) απνζθνπνχζε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηρεηξεζηαθή εζηθή ψζηε λα αλαθαιπθζνχλ πηζαλέο δηαθνξέο σο πξνο 
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δηάθνξνπο παξάγνληεο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ε 

εζηθή ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεηαη απφ ηε ζρνιή θνίηεζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηνλ κειινληηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη απφ ηηο  ππάξρνπζεο πνιηηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ελψ δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ηνλ 

παξάγνληα θχιν.  

Ζ έξεπλα ηεο Σξηαληάξε σηεξίαο (2019) είρε σο ζθνπφ ηε κειέηε 

πνζνζηψλ απνδεδεηγκέλσλ ζπκάησλ εξγαζηαθνχ εθθνβηζκνχ ζηνλ Ν. Θεζζαινλίθεο, 

ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηφο εθδειψλεηαη θαζψο θαη γεληθά ζηνηρεία 

γηα ην ζχκα θαη ηνλ ζχηε. Γηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε  ξαγδαία κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν 

πνπ εμαπιψλεηαη ν εξγαζηαθφο εθθνβηζκφο ρσξίο λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε πξνζνρή 

θαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο πξφιεςήο ηνπ. Σα άηνκα ηα νπνία ην βηψλνπλ γίλνληαη 

ζπλερψο επάισηα ζηελ αζηακάηεηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο 

ελψ απηνί πξνζπαζνχλ κε ιάζνο ηξφπν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ εμνπζία πνπ 

ζεσξνχλ πσο έρνπλ ηξαπκαηίδνληαο ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, 

δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ππφινηπνπο ππαιιήινπο παίξλνληάο 

ηνπο κε ην κέξνο ηνπο ή απνκαθξχλνληάο ηνπο απφ ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο 

ηέηνησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην επίπεδν ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά 

αθφκα πεξηζζφηεξνη κέζνδνη πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο ελφο 

επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. 
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2ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΚΧΓΗΚΑ ΖΘΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

2.1 Οξηζκόο θώδηθαο εζηθήο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002), ν θψδηθαο εζηθήο είλαη έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εζηθήο θαη 

ην νπνίν νξηνζεηεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έλα άηνκν κπνξεί λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Οη απνηειεζκαηηθνί εζηθνί θψδηθεο ιεηηνπξγνχλ ζε δχν επίπεδα: 

α) ζεζκηθφ θαη β) ζπκβνιηθφ. Μέζα ζηνπο νξγαληζκνχο νη θψδηθεο νξηνζεηνχλ ηα 

φξηα ζπκπεξηθνξάο θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά. Γειαδή 

παξέρνπλ ζαθείο δείθηεο σο πξνο ην πνηα ζπκπεξηθνξά απαγνξεχεηαη θαη πνηα 

ζπκπεξηθνξά αλακέλεηαη (Gilman, 2005). Ζ ζπκβνιή ηνπ θψδηθα εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη κεγάιε γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη 

ακείσηε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο απηφλ. Οη εζηθνί θψδηθεο δειψλνπλ κε 

ζαθήλεηα ηηο επζχλεο, είηε λνκηθέο είηε εζηθέο, πνπ έρεη κία επηρείξεζε εθεί πνπ νη 

θπβεξλεηηθνί θαλφλεο θαη νη λνκνζεζίεο δελ επαξθνχλ (Fagerfjall, 2000). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζηθνχ θαλφλα δηαπηζηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

Newman (1995) θαη Θαλφπνπιν (2013) φηαλ απηφο είλαη γξαπηφο θαη άκεζα 

δηαζέζηκνο, γξακκέλνο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ε επηρείξεζε δξα, ζαθήο 

θαη ξεαιηζηηθφο, μεθάζαξνο ρσξίο αζάθεηεο, φζνλ αθνξά ζέκαηα ζπγθξνχζεσλ θαη 

δηαζέζηκνο κφλν απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο γηα λα εθαξκφδεηαη 

απφ φινπο ζα πξέπεη λα έρεη πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα, λα είλαη επηρεηξεζηαθά έγθπξνο, 

λα επηβάιιεη θπξψζεηο κε ζεβαζκφ, λα είλαη επίθαηξνο, λα έρεη ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη 

λα νηθεηνπνηείηαη ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο αιιαγέο.  

Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηηπρεκέλνη θψδηθεο παξέρνπλ έλα πξφηππν γηα ηνπο 

ππαιιήινπο λα πξνζπαζνχλ θαζψο θαη λα εθθξάδνπλ έλα ηδηαίηεξν αίζζεκα επζχλεο. 

Ζ αμία ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηηο γλσζηηθέο (ζπιινγηθέο) 

απαηηήζεηο ζηελ θαηαλφεζε ηέηνησλ θσδίθσλ φζν θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

απεπζχλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. 

Έηζη, ν θψδηθαο δενληνινγίαο εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ 

δενληνινγηθψλ επζπλψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηεμαγσγή γεληθά επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ. Όζνη ππφθεηληαη ζε απηφλ είλαη εηαηξηθά ζηειέρε, 
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εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο θαη γεληθά φινη φζνη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη κέηνρνί ηεο. Οη αξρέο θαη νη 

θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο εκπινπηίδνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θαζνδεγνχλ 

ηα είδε ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Σα ελ ιφγσ πξφηππα θαη αξρέο είλαη 

δεζκεπηηθά γηα ηνπο απνδέθηεο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη απαηηνχληαη επίζεο θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

ηηο εκέξεο καο νη επηρεηξήζεηο δειψλνπλ κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο επζχλεο πνπ πινπνηνχλ θαζψο θαη κε ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ 

εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη αθεξαηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ θνηλσλία φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (Fernholm & Fernstrom, 

2002).  

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο απνηειείηαη απφ:  

1. Γεληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

απνδεθηψλ, κεηαμχ ησλ απνδεθηψλ θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Οη αξρέο απηέο θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο 

αλαθνξάο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

2. Πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνπλ εηδηθά ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηνπο 

θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε θαη νη απνδέθηεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη γηα λα ζέβνληαη ηηο γεληθέο αξρέο θαη λα απνηξέπνπλ 

ηνλ θίλδπλν κε δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

3. Μεραληζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηε δηάδνζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο θαη νη 

νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζήο 

ηνπ. 

 

2.2 Γηεζλήο θώδηθαο εζηθήο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

Οη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο είλαη εθείλεο πνπ πηνζεηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θψδηθεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπεηδή έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε 

πνιιέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, πνιινί είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

πινπνίεζε ελφο δηεζλνχο θψδηθα εζηθήο είλαη πνιχ δχζθνια εθαξκφζηκνο. Όκσο, 

δηαηείλνληαη φηη έλαο ηέηνηνο δηεζλήο εζηθφο θψδηθαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 
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πξνζαξκνζηεί αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε βάζε θεληξηθνχο άμνλεο 

θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη εζηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη θνηλέο αλάκεζα ζηηο ρψξεο. 

Απηφ είλαη εθηθηφ θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Roth (1996), έλαο ηέηνηνο θψδηθαο κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ιανί. Έηζη, ην 

1997 ν Payne έθαλε κία πξνζπάζεηα θαη αλέπηπμε έλα δηεζλή θψδηθα εζηθήο πνπ ζηε 

ζπλέρεηα κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη 

αλαπηχμεη ηέηνηνπο θψδηθεο (Πιάθα, 2006).  

 

2.3 Λόγνη πηνζέηεζεο θώδηθα εζηθήο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο, 

αιιά νη νξγαληζκνί πξέπεη λα πξνσζνχλ ελεξγά ηηο δενληνινγηθέο ηνπο πνιηηηθέο γηα 

ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζή 

ηνπο. Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί είηε σο δηνηθεηηθή δηαηχπσζε 

ρσξίο πξαθηηθή ρξήζε ή κηα δπλακηθή, νινθιεξσκέλε θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο. Ζ πινπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ελφο θψδηθα 

δενληνινγίαο ζηνλ νξγαληζκφ βαζίδεηαη ζηελ επίγλσζε θαη ηε δέζκεπζε θάζε 

εξγαδνκέλνπ ζηνλ θψδηθα. Μία ζεηηθή θαη πγηήο εηαηξηθή θνπιηνχξα βειηηψλεη ην 

εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ· απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, έρεη 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ νξγαληζκφ. Σα πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο 

βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο, ελψ ε αχμεζε ηεο δηαηήξεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψλεη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζζηθνί άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζσζηνχ 

θαη ιάζνπο θαη πξνζπαζνχλ κε ζπλέπεηα λα ζέζνπλ έλα παξάδεηγκα θαιήο δηαγσγήο. 

ε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην λα είζαη εζηθφο ζεκαίλεη λα εθαξκφδεηο αξρέο 

εηιηθξίλεηαο θαη δηθαηνζχλεο ζηε ζρέζε κε εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο. Σα εζηθά 

άηνκα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ φινπο φζνπο έξρνληαη ζε 

επαθή φπσο ζα ήζειαλ λα ηνπο θέξνληαη νη ίδηνη.  

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζέηεζεο θψδηθα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη ηα εμήο:  
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1. Ζ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ, θαζψο ζθάλδαια, δσξνδνθίεο θ.ά. 

δεκηνπξγνχλ θαθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο, ε νπνία επηδηψθεη λα ηελ δηαθνξνπνηήζεη.  

2. Οη ηδηνθηήηεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε εθηειεζηηθφ επίπεδν 

ηεο εηαηξείαο ηνπο. Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο ζε κηα κηθξή επηρείξεζε κπνξεί 

λα βνεζήζεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ελδηαθεξνκέλνπο.  Σα εζηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ηδηνθηήηεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζπρλά δελ είλαη αληίζηνηρα κε απηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε απφιπζε ρηιηάδσλ. 

Ωζηφζν, ε χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θψδηθα δενληνινγίαο απφ ηελ αξρή κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ εηαηξεία ηειηθά λα κεγαιψλεη ζε εηαηξηθφ κέγεζνο.   

3. Ζ βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ πηνζέηεζε ελφο θψδηθα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 

ίδηνη θαλφλεο γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο.  

4. Οη ηδηνθηήηεο εηαηξεηψλ δελ είλαη νη κφλνη εξγαδφκελνη ζε κηα κηθξή επηρείξεζε 

πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

εξγαδφκελνη πξψηεο γξακκήο έρνπλ ζπρλά ιηγφηεξε επνπηεία θαη κεγαιχηεξε 

πξνζσπηθή επζχλε απφ ηνπο εηαίξνπο. Απηφ θαζηζηά αθφκα πην ζεκαληηθφ γηα 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηηο δενληνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο.  

5. Όηαλ κηα εηαηξία έρεη θαηεγνξεζεί γηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, ε πηνζέηεζε ελφο 

θψδηθα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο δείρλεη ηε ζέιεζε ηεο εηαηξίαο λα αιιάμεη.  

6. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα. Κεξδίδνληαο πιενλεθηήκαηα απφ κηα ζεηηθή θήκε ζηελ αγνξά 

κπνξεί λα είλαη αξθεηή γηα λα εμαζθαιίζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο απφ 

κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο.  

7. Σα λνκηθά νθέιε απφ ηε ζέζπηζε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο θαζηζηνχλ ηηο 

δειψζεηο δενληνινγίαο κηα εηθνληθή απαίηεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Όια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ 

γηα λα θξαηήζνπλ ηελ εηαηξεία καθξηά απφ λνκηθά πξνβιήκαηα.  
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2.4 Ζ αθνζίωζε ηωλ Γεκόζηωλ νξγαληζκώλ ζηνπο θώδηθεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

Ζ αθνζίσζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζηνπο θψδηθεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζεσξείηαη βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ αιιά θαη 

ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. Ζ αλάπηπμε ηεο αθεξαηφηεηαο 

αξρηθψο αλαθέξζεθε σο ε εζηθή έλλνηα πνπ κεηαθέξεη ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο 

νξζνινγηζκνχ θαη ηεο νιφηεηαο (Obi & Okekeokosisi 2018; Aziz et al., 2015). 

χκθσλα κε ηνπο Huberts, Kaptein & Lasthhuizen (2007), ε εζηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

ε πνηφηεηα ηεο δξάζεο πνπ βαζίδεηαη ζε θαηάιιειεο εζηθέο αμίεο θαη θαλφλεο 

απνδεθηνχο απφ κηα θνηλσλία. Βαζηθά, αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ νξγαληζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ηα ιφγηα κε ηηο ελέξγεηεο ή ζην πφζν θαιά νη 

άλζξσπνη ηαηξηάδνπλ ηηο πηνζεηεκέλεο αμίεο ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο (Nair 

& Hui, 2018).  

ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηελ εηιηθξίλεηα θαη 

ηελ αμηνπηζηία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επίζεκσλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

ηελ απνθπγή ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Ζ χπαξμε θξηηεξίσλ 

αθεξαηφηεηαο ζε θάζε άηνκν είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππφινγνη γηα ηηο 

δηθέο ηνπο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ θαη λα 

ελζηαιάμνπλ αμίεο πνπ νδεγνχλ ζε εζηθή ζπκπεξηθνξά (Kyrychenko, 2018; Mwirigi, 

et al., 2017; Aziz et al., 2015).  

Δίλαη πνιχηηκν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο ζην θνηλφ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ ν δεκφζηνο ηνκέαο λα έρεη  

απνηειεζκαηηθή ρξεζηή δηαθπβέξλεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο αθεξαηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε είλαη κηα έλλνηα πνπ 

επαιεζεχεη κηα ηδαληθή δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απνξξίπηεη αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξέο (Norhazma & Kamaluddin, 2018). Ζ βάζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο 

βαζίδεηαη ζε λφκνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δενληνινγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

δηαζθαιίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία κε γεληθνχο θαλφλεο θαη εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκέιην δενληνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ πξάμε (Salminen 

& Ikola-Norrbacka, 2010). Ζ βάζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ζηεξίδεη ην ζεκαληηθφ 
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ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα άξεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, λα απμήζεη ηε ινγνδνζία θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο (Aziz et al., 2015). 

χκθσλα κε ηνπο Monteduro, Hinna & Moi (2016), ε έλλνηα ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο ζρεηίδεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ επίηεπμε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνηειέζκαηνο. Με βάζε ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Aziz et al., (2015)  έρεη πξνηαζεί φηη θάζε ηκήκα θαη ππνπξγείν ζα πξέπεη λα παξάγεη 

ή λα ππνβάιιεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δενληνινγίαο θαη 

αθεξαηφηεηαο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο αθεξαηφηεηαο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ππνπξγεία ζα ελζαξξχλνπλ ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Salminen & Rinna, (2010) δελ 

είλαη πάληα εχθνιν λα νηθνδνκεζεί θαη λα δηαηεξεζεί έλα θαιφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο θαη λα απνηξαπνχλ δξάζεηο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα.  

Οη Palanski & Yammarino, (2007) ηνλίδνπλ φηη ε εζηθή εγεζία θαη ε 

αθεξαηφηεηα ηνπ εγέηε έρνπλ ελζαξξπληηθφ αληίθηππν ζηνπο εζηθνχο ζθνπνχο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην πςειφ επίπεδν έκπλεπζεο πνπ παξέρεη 

ν εγέηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αλακέλνπλ πξαθηηθή πςειήο αθεξαηφηεηαο απφ 

ηνλ εγέηε ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο εζηθήο εγεζίαο κπνξεί λα επηβάιεη ηα 

πξφηππα θαη λα παξάζρεη ζαθή θαζνδήγεζε ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο γηα λα 

εθηειέζνπλ ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηα θαζεκεξηλά ηνπο έξγα (Hassan 

& Kommers 2018). Δπίζεο, ε απζηεξφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζηε δηάδνζε ησλ 

δενληνινγηθψλ θαλφλσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ε ζέιεζε ηεο  δηνίθεζεο λα ζπδεηνχληαη πξνβιήκαηα θαη 

δηιήκκαηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ (Huberts et al., 2007), απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πηνζέηεζεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εζηθήο εγεζίαο θαη γίλνληαη ν ππιψλαο ηνπ 

εζηθνχ εγέηε ζηνπο νξγαληζκνχο θαζψο ν εγέηεο κε εζηθή αθεξαηφηεηα επεξεάδεη 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Καζψο ε εγεζία ζην δεκφζην ηνκέα αληηκεησπίδεη πνιιέο πξνθιήζεηο (Ha & 

Tran 2018) γίλεηαη θξίζηκνο παξάγνληαο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε δενληνινγηθψλ 
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δεηεκάησλ (Aziz et al., 2015). Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί νη εγέηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ αληίθηππν 

ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα 

ζέζνπλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νξγαληζκνί 

ηνπο δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πηνζέηεζε ησλ 

θαηάιιεισλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  
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3ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη εάλ νη 

παξάγνληεο εθπαίδεπζε, εηζφδεκα θαη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο ηέζεθαλ ηα θάησζη εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

1. Ζ εθπαίδεπζε (κνξθσηηθφ επίπεδν) ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε κηαο αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν;  

2. Σν εηζφδεκα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε κηαο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν;  

3. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε κηαο αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν;  

4. Σν θχιν ζρεηίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο;  

5. Ζ ειηθία ζρεηίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο; 

6. Ζ ζέζε εξγαζίαο (ππάιιεινο, πξντζηάκελνο, δηεπζπληήο) ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηακφξθσζε αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο;  

7. Σα έηε πξνυπεξεζίαο ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο; 

 

3.2 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο πνπ εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

πνζνηηθή. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή πνζνηηθψλ – αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ έξεπλα 

δεδνκέλσλ κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 200 εξγαδφκελνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ ηεο κνξθήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

αλψλπκα θαη ζπλνδεχνληαλ απφ επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξνληαλ ην φλνκα ηνπ 

εξεπλεηή, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη δίλνληαλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Απφ 

ηα 200 εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα 148. Σν πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο ήηαλ 74%. Απφ ην 148 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα 141, θαζψο ηα ππφινηπα 7 ήηαλ ειιηπή. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. Σν πξψην 

κέξνο απνηειείηαη επηά εξσηήζεηο θαη πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, ζέζε εξγαζίαο, 

έηε πξνυπεξεζίαο, ηκήκα εξγαζίαο θαη εηζφδεκα. Σν δεχηεξν κέξνο απαξηίδεηαη απφ 

έμη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Οη εξσηήζεηο απηέο 

απνηεινχλ πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Cameron S.K. 

& Quinn, E. R., (2000) αθνινπζψληαο ηελ εμήο ζπιινγηζηηθή. Κάζε κηα απφ ηηο έμη 

εξσηήζεηο πνπ απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζκνχ (1. Κχξηα 

Υαξαθηεξηζηηθά, 2. Ζγεζία- Γηνίθεζε, 3. Δξγαδφκελνη, 4. ηξαηεγηθή, 5. ηπι 

Γηνίθεζεο, 6. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο) ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο πεξηγξαθέο, θάζε κηα απφ 

ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα είδε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

(Οκαδηθή Κνπιηνχξα, Αλαπηπμηαθή Κνπιηνχξα, Ηεξαξρηθή Κνπιηνχξα, Κνπιηνχξα 

ηεο Αγνξάο). Γεμηά απφ απηέο ηηο πεξηγξαθέο ππάξρνπλ δπν ζηήιεο. Ζ πξψηε αθνξά 

ηελ επηθξαηνχζα/ηζρχνπζα θνπιηνχξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ε δεχηεξε ηελ 

επηζπκεηή θνπιηνχξα. Γηα θάζε έλα απφ ηα έμη εξσηήκαηα νη εξγαδφκελνη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ έπξεπε λα κνηξάζνπλ εθαηφ βαζκνχο κε βάζε ην πφζν θάζε 

πεξηγξαθή ζπκθσλεί κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ηε ζηήιε ηεο 

επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο θαη αληίζηνηρα κε φηη ζα επηζπκνχζαλ λα ηζρχεη ζηελ 

Πεξηθέξεηα γηα ηε ζηήιε ηεο επηζπκεηήο θνπιηνχξαο.   

Σέινο, ζην ηξίην κέξνο πνπ απαξηίδεηαη απφ δεθανρηψ εξσηήζεηο ηχπνπ Likert 

δίλνληαη 18εξσηήζεηο - ζελάξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. 

Οη εξσηεζέληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ έλα γξακκηθφ ζχλνιν 

απαληήζεσλ πνπ απμάλνπλ-κεηψλνπλ ηελ έληαζε ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 9. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε απφ 28 Ννεκβξίνπ 2021 έσο 30 

Ηαλνπαξίνπ 2022, θαζψο εμαηηίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ έρνπλ 

επηβιεζεί εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19 δελ ήηαλ εχθνιε ε επίδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

3.3 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαξζξψλνληαη σο εμήο: Αξρηθά 

πινπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο ζπρλνηήησλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο θαζψο θαη αλαιχζεηο κέηξσλ θεληξηθήο ζέζεο/ δηαζπνξάο ζηελ ειηθία ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ζηνπο επηκέξνπο ηχπνπο επηζπκεηήο θαη νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο 

κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηνπο ηχπνπο θνπιηνχξαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο 

ζπζρέηηζεο Pearson r θαζψο θαη ζπγθξίζεηο κέζσλ φξσλ Anova. 
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4ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 141 εξγαδφκελνη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη 65 ήηαλ άλδξεο (46,1 %) θαη νη 76 ήηαλ γπλαίθεο (53,9%), 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.1 θαη ζην γξάθεκα 4.1.1 αληίζηνηρα. 

 

Πίνακαρ 4.1.1: Καηανομή θύλος 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

Φύιν 

Άλδξαο 65 46,1% 

Γπλαίθα 76 53,9% 

 

 

Διάγπαμμα  4.1.1: Καηανομή θύλος 

 

 

Ωο πξνο ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη 73 είραλ ειηθία απφ 26 έσο 30 

εηψλ (6,1%), 59 είραλ ειηθία απφ 36 έσο 50 εηψλ(51,8%) θαη 9 είραλ ειηθία 

κεγαιχηεξε ησλ 50 εηψλ (41,8%) φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.2 θαη ζην 

γξάθεκα 4.1.2 αληίζηνηρα. 
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Πίνακαρ 4.1.2: Καηανομή ηλικίαρ 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ηιηθία 
26-30 73 6,4% 

36-50 59 51,8% 

50 θαη άλσ 9 41,8% 

 

 

 

Διάγπαμμα  4.1.2: Καηανομή ηλικίαρ 

 

Ωο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 1 άηνκν είρε ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ (7%), 24 

άηνκα είραλ ηειεηψζεη ην Γπκλάζην-Λχθεην (17%), 68 άηνκα είραλ ηειεηψζεη ην ΑΔΗ-

ΣΔΗ (48,2%), 41 άηνκα είραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (29,1%) θαη 7 άηνκα είραλ 

δηδαθηνξηθφ (5%), φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.3 θαη ζην γξάθεκα 4.1.3.  
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Πίνακαρ 4.1.3: Καηανομή μοπθωηικού επιπέδος 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

 

Μνξθωηηθό επίπεδν 

Γεκνηηθφ 1 ,7% 

Γπκλάζην-Λχθεην 24 17,0% 

ΑΔΗ-ΣΔΗ 68 48,2% 

Μεηαπηπρηαθφ 41 29,1% 

Γηδαθηνξηθφ 7 5,0% 

 

 

Διάγπαμμα  4.1.3: Καηανομή μοπθωηικού επιπέδος 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.4 θαη ζην γξάθεκα 4.1.4, απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο 100 άηνκα θαηείραλ ζέζε ππαιιήινπ,  (70,9%), 36 άηνκα είραλ ζέζε 

Πξντζηάκελνπ (25,5%) θαη 5 άηνκα είραλ ζέζε δηεπζπληή (3,5%).  

 

Πίνακαρ 4.1.4: Θέζη επγαζίαρ 

 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

Θέζε εξγαζίαο 

Τπάιιεινο 100 70,9% 

Πξντζηάκελνο 36 25,5% 

Γηεπζπληήο 5 3,5% 
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Διάγπαμμα  4.1.4: Θέζη επγαζίαρ 

 

Αλαθνξηθά κε ηε  πξνυπεξεζία ηνπο,  9 άηνκα είραλ έσο 5 έηε (13,5%), 13 

άηνκα είραλ απφ 6-10 έηε (9,2%) 23 άηνκα είραλ 11-15 έηε (16,3%)  27 άηνκα είραλ 

απφ 16-20 έηε θαη 59 άηνκα είραλ πάλσ απφ 20 έηε πξνυπεξεζίαο (41,8%), φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.5 θαη ζην γξάθεκα 4.1.5.  

 

Πίνακαρ 4.1.5: Έηη πποϋπηπεζίαρ 

 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

 

Έηε πξνϋπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ 

Έσο 5 19 13,5% 

6 έσο 10 13 9,2% 

11 έσο 15 23 16,3% 

16 έσο 20 27 19,1% 

Πάλσ απφ 20 59 41,8% 
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Διάγπαμμα  4.1.5: Έηη πποϋπηπεζίαρ 

 

Δπαγγεικαηηθά, 31 άηνκα εξγάδνληαη ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ 

(18,5%), 25 άηνκα ζηε Γ/λζε Αλάπηπμεο (16,5%), 18 άηνκα εξγάδνληαη ζηε Γ/λζε 

Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (12%), 5 άηνκα εξγάδνληαη ζηε Γ/λζε 

Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ (2,8%), 1 άηνκν εξγάδεηαη ζην Απηνηειέο Γξαθείν 

Σχπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ (0,6%), 1 άηνκν εξγάδεηαη ζην  Απηνηειέο Σκήκα 

Παιατθήο Άκπλαο & Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ(ΠΑΜ-ΠΔΑ) (0,6%), 

6 άηνκα εξγάδεηαη ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, (3,6%), 18 άηνκα  εξγάδνληαη ζηε 

Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ, (12%),  5 άηνκα εξγάδνληαη ζην Σκήκα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (3%),  23 άηνκα εξγάδνληαη ζηε  Γ/λζε Αγξνηηθήο νηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο (14,5%), 1 άηνκν εξγάδεηαη ζηε Ννκηθή Τπεξεζία, 2 άηνκα εξγάδνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ (1,2%) θαη 5 άηνκα εξγάδνληαη ζηα  Γξαθεία 

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ (3,0%), φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.6 θαη ζην γξάθεκα 4.1.6. 
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Πίνακαρ 4.1.6: Τμήμα επγαζίαρ ζηη Δημόζια Διοίκηζη 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

 

 

 

Σε πνην ηκήκα ηεο 

Δεκόζηαο 

Δηνίθεζεο 

εξγάδεζηε; 

Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ - νηθνλνκηθνχ 31 18,5% 

Γ/λζε Αλάπηπμεο 25 16,5% 

Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
18 12,0% 

Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ 5 2,8% 

Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ & 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
1 0,6% 

Απηνηειέο Σκήκα Παιατθήο Άκπλαο 

& Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ(ΠΑΜ-ΠΔΑ) 

1 0,6% 

Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 6 3,6% 

Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ 18 12,0% 

Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 5 3,0% 

Γ/λζε Αγξνηηθήο νηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο 
23 14,5% 

Ννκηθή Τπεξεζία 1 0,6% 

 
Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ 2 1,2% 

 
Γξαθεία Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 5 3,0% 

 

 

Διάγπαμμα  4.1.6: Τμήμα επγαζίαρ ζηη Δημόζια Διοίκηζη 
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Σέινο, σο πξνο ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, 14 άηνκα είραλ έσο 12.000 

επξψ (9,9%), 50 άηνκα είραλ απφ 12.000 έσο 20.000 επξψ (35,5%), 47 άηνκα είραλ 

απφ 21.000 έσο 30.000 επξψ (33,35%), 26 άηνκα είραλ απφ 31.000 έσο 40.000 επξψ 

(18,4%) θαη 4 άηνκα είραλ 41.000 έσο 50.000 επξψ (2,8%) φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4.1.7 θαη ζην γξάθεκα 4.1.7. 

 

Πίνακαρ 4.1.7: Εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 
Έσο 12.000€ 14 9,9% 

12.000-20.000 € 50 35,5% 

21.000 – 30.000 € 47 33,35% 

31.000-40.000 € 26 18,4% 

41.000-50.000€ 4 2,8% 

 

 

 

Διάγπαμμα  4.1.7: Εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα 

 

 



57 

 

4.2 Οξγαλωζηαθή θνπιηνύξα: Δπηθξαηνύζα θαη επηζπκεηή 

ηνλ πίλαθα 4.2.1 παξνπζηάδνληαη  ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζην επίπεδν πνπ επηθξαηνχλ θαη ζην βαζκφ πνπ είλαη 

επηζπκεηέο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο κέζνο φξνο ηεο νκαδηθήο επηθξαηνχζαο 

θνπιηνχξαο είλαη (Mean=204.33, St. Deviation=85.22) θαη είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηεο νκαδηθήο επηζπκεηήο θνπιηνχξαο (Mean=224.53, St. 

Deviation=84.54). Ο κέζνο φξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο είλαη 

(Mean=74.99, St. Deviation=46.40)  θαη είλαη επίζεο κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ηεο Αλαπηπμηαθήο επηζπκεηήο θνπιηνχξαο (Mean=88.47, St. Deviation=52.91). Απφ 

ηελ άιιε,  ν κέζνο φξνο ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξα ηεο Αγνξάο (Mean=115.06, St. 

Deviation=48.46) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο επηζπκεηήο θνπιηνχξαο 

ηεο Αγνξάο (Mean=105.02, St. Deviation=45.56). Σέινο, ε επηθξαηνχζα ηεξαξρηθή 

θνπιηνχξα (Mean=189.46, St. Deviation=65.98) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε  επηζπκεηή ηεξαξρηθή θνπιηνχξα (Mean=182.35 ,St. Deviation=61.21). 

 

Πίνακαρ 4.2.1: Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ επικπαηούζαρ και επιθςμηηήρ 

κοςληούπαρ 

 

 Total N Mean Standard 

Deviation 

Οκαδηθή θνπιηνχξα- επηθξαηνχζα 141 204,33 85,22 

Οκαδηθή θνπιηνχξα- επηζπκεηή  141 224,53 84,54 

Αλαπηπμηαθή θνπιηνχξα-

επηθξαηνχζα 

141 74,99 46,40 

Αλαπηπμηαθή θνπιηνχξα-

Δπηζπκεηή 

141 88,47 52,91 

Κνπιηνχξα ηεο αγνξάο- 

Δπηθξαηνχζα 

141 115,06 48,46 

Κνπιηνχξα ηεο Αγνξάο -

Δπηζπκεηή 

141 105,02 46,56 

Ηεξαξρηθή θνπιηνχξα- 

επηθξαηνχζα 

141 189,46 65,98 

Ηεξαξρηθή θνπιηνχξα -επηζπκεηή 141 182,35 61,21 
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Διάγπαμμα  4.2.1: Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ επικπαηούζαρ και 

επιθςμηηήρ κοςληούπαρ 

 

 

4.3 πζρεηίζεηο κεηαμύ ηωλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

Με βάζε ηηο αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο Anova, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.3.1, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, δελ πξνθχπηεη 

θακία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ (F=.31, Sig=.57>.05), 

ηελ ειηθία ηνπο (F=2.10, Sig=.12>.05),  ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν (F=1.83, 

Sig=.12>.05), ηε ζέζε εξγαζίαο (F=.65, Sig=.52>.05), ην εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα (F=1.20, Sig=.31>.05) θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

(F=1.35, Sig=.26>.05).  
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Πίνακαρ 4.3.1: Σςζσεηίζειρ μεηαξύ ηων ανεξάπηηηων μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ με 

ηην ανήθικη ζςμπεπιθοπά. 

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο F Sig 

Φχιν .31 .57 

Ζιηθία  2.10 .12 

Μνξθσηηθφ επίπεδν 1.83 .12 

Θέζε εξγαζίαο .65 .52 

Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 1.20 .31 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 1.35 .26 

 

Ύζηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κε ην δείθηε rηνπ Pearson. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 4.3.2 δελ πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηδψλ ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

θαη ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο (r=,046, Sig=.59>.05), (r=-0.004, Sig=.96>.05). 

 

Πίνακαρ 4.3.2: Σσέζη μεηαξύ ηηρ οπγανωζιακήρ κοςληούπαρ και ηηρ ανήθικηρ 

ζςμπεπιθοπάρ 

Correlations 

 Αλήζηθε 

 πκπεξηθνξά 

Δπηζπκεηή 

θνπιηνχξα 

Δπηθξαηνχζα  

θνπιηνχξα 

Αλήζηθε πκπεξηθνξά  - ,046 -,004 

Δπηζπκεηή θνπιηνχξα  ,046 - ,005 

Δπηθξαηνχζα θνπιηνχξα  -,004 ,005 - 

 

*p<.05 

**p<.01 
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5ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1 πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, δελ απεηιεί 

κφλν ηε θήκε ηνπ νξγαληζκνχ αιιά έρεη θαη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, ππνλνκεχεη θαη βιάπηεη ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θαζηζηά ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηθαλνπνηεκέλνπο.  

 Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη παξάβαζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απιεζηία, ηε δηαθζνξά, ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα πξνζσπηθφ πινπηηζκφ. 

Δπίζεο, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή πεξηιακβάλεη θαλφλεο, πξφηππα θαη αξρέο ή θψδηθεο, νη 

νπνίνη δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα κηα ζσζηή εζηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ αλήζηθε 

ζπκπεξηθνξά ζπλεπάγεηαη ηελ παξαβίαζε απηψλ ησλ θαλφλσλ. Ζ νξγαλσζηαθή  

θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη θαη πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, 

απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε έσο ηα θαηψηεξα. Σα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε αλακέλεηαη 

λα είλαη πξφηππα θαη λα δίλνπλ ην παξάδεηγκα ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο.  

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνο παξάγνληαο είλαη απηφο πνπ παξαθηλεί  ηα 

άηνκα λα πηνζεηήζνπλ κία αλήζηθε ζπκπεξηθνξά.  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ απνηειεί έλαλ απφ απηνχο, θαζψο ην άηνκν κπνξεί λα 

θνηλσληθνπνηεζεί εζηθά θαη λα θαιιηεξγήζεη βαζηθνχο θαλφλεο, αμίεο θαη αξεηέο, 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα κηα εζηθή δσή. Απφ ηελ έξεπλα ηεο Εηγξηθά (2013) 

δηαπηζηψζεθε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε 

ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη  ε έξεπλα ηνπ 

Yamin (2020) φπσο επίζεο θαη ε έξεπλα ησλ Pierce & Sweeney (2010). Σα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

απφιπηα δηθαηνινγεκέλν θαζψο φινη  νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην ηνκέα, παξά ην 

γεγνλφο φηη κπνξεί λα κελ έρνπλ ην ίδην κνξθσηηθφ επίπεδν, ζήκεξα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

εξεζίζκαηα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο απφ ην παξειζφλ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα, 

αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, λα επηκνξθψλνληαη ζπλερψο κέζσ ζεκηλαξίσλ πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη.  πγθεθξηκέλα θάζε έμη κήλεο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή θαη εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα πνπ ηνπο βνεζνχλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ην θχιν, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνλίδεη φηη ηα δχν θχια 

αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κπξνζηά ζε κία θαηάζηαζε. Οη εξεπλεηέο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο νη Joseph, Berry & Deshpande, (2010) 

αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην εζηθέο απφ ηνπο άληξεο φπσο επίζεο θαη νη Suar & 

Gochhayat (2016),  ελψ νη Roxas & Stoneback, (2004) δελ δηαθξίλνπλ θακία δηαθνξά 

ζηα επίπεδα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνθχπηεη θακία 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα επηζηακέλε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ησλ δχν θχισλ, ζηα νπνία πιένλ παξέρνληαη ίδηα δηθαηψκαηα ζην 

ρψξν εξγαζία ηνπο.  

Δπίζεο εξεπλεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηελ ειηθία σο παξάγνληα 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο. Μεξηθνί, φπσο νη Peterson, Rhoads & Vaught, (2001) έρνπλ 

δηαπηζηψζεη φηη ε ειηθία είλαη πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο εζηθήο ή αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξάο, κε ηνπο ειηθησκέλνπο λα είλαη πεξηζζφηεξν εζηθνί απφ ηηο λεφηεξεο 

ειηθίεο. Ωζηφζν άιινη φπσο ε Cortese (1989) δηαπίζησζαλ φηη ε ειηθία δελ ήηαλ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Sweeney et al. 

(2010), ησλ Pierce & Sweeney (2010) θαη ηνπ Yamin (2020). Απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηθή καο πεξίπησζε δηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνθχπηεη θακία 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, απηή αλαπηχζζεηαη κε βάζε 

δηαθνξεηηθά κνληέια θαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ ρψξα ζε ρψξα, απφ επαξρία ζε επαξρία 

θαη απφ πφιε ζε πφιε. Ωζηφζν έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ έξεπλα ηεο Υνλδφιηα (2008) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ αληηθαηνπηξίδεη ηηο εζηθέο πεπνηζήζεηο, ηα εζηθά πηζηεχσ θαη 

ηνλ εζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο νη Kue et al. (2013) έδεημαλ κε ηελ 

έξεπλά ηνπο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο 
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εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φηη ε αιιαγή ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πξνθαιείηαη απφ ηελ παξαιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ε αιιαγή ησλ αμηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ νθείιεηαη ζε δηαθπκάλζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα έρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηηο αμίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ έξεπλα ησλ Sapada et al. (2017) δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη 

κεγάιε επηξξνή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ εξγαζηαθή εζηθή θαη ζηελ 

βειηίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Όκσο απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε  

κεηαμχ ησλ εηδψλ ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο. 

Πηζαλψο επεηδή ε  ρξνληθή ζηηγκή πνπ έγηλε ε έξεπλα, κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο λα 

έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ςπρνινγηθή αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηφ 

κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ επεξεαζκφ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ απνηππψλνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα κελ έδσζαλ ελδερνκέλσο ηηο ίδηεο απαληήζεηο πνπ ζα 

έδηλαλ ζε κηα πεξίνδν πξηλ απφ ηελ παλδεκία.  

ηελ έξεπλα ησλ Εηγξηθά θαη Πιηαηζίδνπ (2016) δελ δηαπηζηψζεθε θακία 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο αιιά θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο κε 

ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. Ωζηφζν ε έξεπλα ηνπ Hirigoyen (2002) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζε πνζνζηφ 58% νη εξγαδφκελνη παξελνρινχληαη απφ ηνπο ηεξαξρηθά 

αλσηέξνπο ηνπο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηεο Carter (2012) φπσο 

επίζεο θαη ε έξεπλα ηεο Σξνγαΐδνπ (2019). Απφ ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Σέινο, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δελ πξνθχπηεη 

θακία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα.  
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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

ηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, εθπνλψ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία κε ζέκα: «Ζ εθπαίδεπζε, ην εηζφδεκα 

θαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα σο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο αλήζηθε ζπκπεξηθνξάο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν». πγθεθξηκέλα ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απαηηείηαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ζην θαηά 

πφζνλ ε εθπαίδεπζε, ην εηζφδεκα θαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε κνξθέο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ Πεξηθέξεηα. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ε κειινληηθή ηεο ρξήζε σο αμηφπηζηε πεγή 

αλαθνξάο, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ζα κνπ παξάζρεηε. 

αο παξαθαιψ ινηπφλ λα δηαζέζεηε 10-15 ιεπηά απφ ην ρξφλν ζαο γηα λα ζπκπιεξψζεηε 

ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία. 

 

Με εθηίκεζε 

Βξεηηνχ Δπζηαζία 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

1. Φύιν  

 

 

 

2. Ζιηθία  

 

 

 

 

3. Μνξθωηηθό επίπεδν 

 

 

 

 

 

4. Θέζε εξγαζίαο  

 

 

 

 

Άλδξαο    

Γπλαίθα    

18-25   

26-35   

36-50   

50 θαη άλσ   

 

Γεκνηηθφ   

Γπκλάζην - Λχθεην   

ΑΔΗ - ΣΔΗ   

Μεηαπηπρηαθφ   

Γηδαθηνξηθφ   

Τπάιιεινο    

Πξντζηάκελνο /ε    

Γηεπζπληήο    
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5. Έηε πξνϋπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

 

 

 

 

6. ε πνην ηκήκα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο εξγάδεζηε;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άιιν: αλαθέξαηε ………………………… 

 

 

 

 

Έσο 5   

6 - 10   

11 - 15   

16 -20   

Πάλσ απφ 20   

 Γ/λζε Γηνηθεηηθνπ - 

νηθνλνκηθνχ   

 Γ/λζε Αλάπηπμεο   

 Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο 

& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο   

 Γ/λζε Μεηαθνξψλ& 

Δπηθνηλσληψλ   

 Απηνηειέο Γξαθείν 

Σχπνπ & Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ  

 Απηνηειέο Σκήκα 

Παιατθήο Άκπλαο & 

Πνιηηηθήο ρεδίαζεο 

Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ(ΠΑΜ-ΠΔΑ)  

 Γ/λζε Πεξηβάιινληνο  

 Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ    

 Σκήκα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο  

 Γ/λζε Αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο  

 Ννκηθή Τπεξεζία 
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7. Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Οξγαλωζηαθή θνπιηνύξα (Cameron, S.K. and Quin, E.R., 1999) 

Οη εξσηήζεηο 8 έσο 13 αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπλνιηθή αληίιεςε πνπ έρεηε ζρεκαηίζεη 

γηα ηελ επηθξαηνύζα θνπιηνύξα ηεο ππεξεζίαο ζαο. Κάζε κηα απφ απηέο πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο νξγαληζκψλ. Καηαλείκεηε έλα ζχλνιν 100 βαζκψλ 

ζηηο πεξηγξαθέο απηέο, ζχκθσλα κε ην πφζν απηέο είλαη παξφκνηεο κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ 

ππεξεζία ζαο. Κακία απφ απηέο ηηο πεξηγξαθέο δελ ζεσξείηαη φηη είλαη θαιχηεξε απφ ηηο 

άιιεο, είλαη απιά δηαθνξεηηθέο.  

Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε 8 αλ ε ππεξεζία ζαο ηαηξηάδεη πνιχ κε ηελ πεξηγξαθή Α, 

ιηγφηεξν κε ηελ πεξηγξαθή Β θαη θαζφινπ κε ηηο πεξηγξαθέο Γ θαη Γ ηφηε είλαη πηζαλφλ 

λα δψζεηε 60 βαζκνχο ζηελ πεξηγξαθή Α, 40 βαζκνχο ζηελ πεξηγξαθή Β θαη κεδέλ 

βαζκνχο ηηο άιιεο δχν.  

Αλάινγνο είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε ηεο επηζπκεηήο 

θνπιηνχξαο, απηήο πνπ ζα ζέιεηε λα επηθξαηήζεη ζηελ ππεξεζία ζαο. Καη εδψ ζα 

κνηξάζεηε 100 βαζκνχο ηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ζχκθσλα κε ην πσο ζα ζέιεηε λα 

είλαη ε ππεξεζία ζαο ζην κέιινλ. Ζ θαηαλνκή ζα γίλεη φπσο θαη γηα ηελ επηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα.  

 

 

Έσο 12.000€   

12.000-20.000 €   

21.000 – 30.000 €   

31.000-40.000 €   

41.000-50.000€   

51.000-80.000€  

81.000€ θαη άλσ  



79 

 

8. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο ζαο 

    

Δπηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα  

Δπηζπκεηή  

θνπιηνχξα 

Α 

Ο ηφπνο εξγαζίαο ζαο είλαη έλα πνιχ νηθείν-

θηιηθφ κέξνο λα εξγάδεηαη θαλείο. Μνηάδεη κε κηα 

κεγάιε νηθνγέλεηα.      

Β 

Ο ηφπνο εξγαζίαο ζαο είλαη έλαο δπλακηθφο 

νξγαληζκφο. Οη εξγαδφκελνί ηνπ είλαη πξφζπκνη 

λα δνπιέςνπλ ζθιεξά θαη λα αλαιάβνπλ ξίζθα     

Γ 

Ο ηφπνο εξγαζίαο ζαο είλαη έλαο αληαγσληζηηθφο  

νξγαληζκφο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.      

Γ 

Ο ηφπνο εξγαζίαο ζαο είλαη πνιχ θαιά 

νξγαλσκέλνο (π.ρ. ηζρχνπλ νξγαλνγξάκκαηα, 

εθαξκφδνληαη ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο)     

ύλνιν Βαζκώλ: 100 100 

9. Ζ δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζαο  

    

Δπηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα  

Δπηζπκεηή  

θνπιηνχξα 

Α 

Γεληθά ε δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζαο ζεσξείηαη 

φηη θαζνδεγεί θαη δηεπθνιχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο.      

Β 

Γεληθά νη εξγαδφκελνη ηεο ππεξεζίαο ζαο 

ζεσξνχλ φηη ε δηνίθεζή θαηλνηνκεί θαη 

αλαιακβάλεη θηλδχλνπο     

Γ 

Γεληθά ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο ζεσξεί 

φηη ε δηνίθεζή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηζρπξήο εγεζίαο, πνπ ιεηηνπξγεί 

δπλακηθά θαη αληαγσληζηηθά     

Γ 

Γεληθά ε δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζαο ζεσξείηαη 

φηη ζπληνλίδεη, νξγαλψλεη θαη / ή ειέγρεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ     

ύλνιν Βαζκώλ: 100 100 
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10. Οη εξγαδόκελνη ηεο ππεξεζίαο ζαο  

    

Δπηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα  

Δπηζπκεηή  

θνπιηνχξα 

Α 

Όινη νη εξγαδφκελνη ηεο ππεξεζίαο ζαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ηνπο, ζπλνρή θαη νκαδηθή εξγαζία     

Β 

Οη εξγαδφκελνη ηεο ππεξεζίαο ζαο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξσηνπνξία     

Γ 

Οη εξγαδφκελνη ηεο ππεξεζίαο ζαο εζηηάδνπλ 

ζηελ επηηπρία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί     

Γ 

Όζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

ππεξεζίαο ζαο, ηζρχνπλ ηππηθνί θαλφλεο θαη 

αθνινπζνχληαη ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο     

ύλνιν Βαζκώλ: 100 100 

 

 

 

11. ηξαηεγηθή ηεο ππεξεζίαο ζαο  

    

Δπηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα  

Δπηζπκεηή  

θνπιηνχξα 

Α 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ππεξεζίαο ζαο εζηηάδεη ζηε 

ζπκκεηνρή θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ  

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία πςεινχ βαζκνχ 

εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο     

Β 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ππεξεζίαο ζαο ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε δπλακηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη έηνηκσλ 

λα εθκεηαιιεπζνχλ λέεο επθαηξίεο θαη λα κάζνπλ 

κέζα απφ ηε δνθηκή θαη ηα ιάζε ηνπο     

Γ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ππεξεζίαο ζαο είλαη 

αληαγσληζηηθή θαη εζηηάδεη ζηελ ηδηαίηεξε 

πνηφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε- 

πνιίηε.    

Γ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ππεξεζίαο ζαο δίλεη έκθαζε 

ζηε βησζηκφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ     

ύλνιν Βαζκώλ: 100 100 
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12. ηπι δηνίθεζεο  

    

Δπηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα  

Δπηζπκεηή  

θνπιηνχξα 

Α 

Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ 

νκνθσλία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
    

Β 
Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλνηνκηθφηεηα θαη 

ειεπζεξία δξάζεο     

Γ 

Ζ δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζαο ελδηαθέξεηαη γηα 

ηε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ 

πξφβιεςε ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.      

Γ 

Ζ δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζαο δίλεη έκθαζε ζηηο 

πςειέο απαηηήζεηο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
    

ύλνιν Βαζκώλ: 100 100 

13. Κξηηήξηα επηηπρίαο  

    

Δπηθξαηνχζα 

θνπιηνχξα  

Δπηζπκεηή  

θνπιηνχξα 

Α 

Δπηηπρία γηα ηελ ππεξεζία ζαο απνηειεί ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

εθαξκνγή νκαδηθήο εξγαζίαο, ε αθνζίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν     

Β 

Δπηηπρία γηα ηελ ππεξεζία ζαο είλαη ε αλάπηπμε 

λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη ε απφθηεζε 

πξσηνπνξηαθήο ζέζεο  κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ ( ζε λέεο ππεξεζίεο  θαη θαηλνηνκίεο)     

Γ 

Δπηηπρία γηα ηελ ππεξεζία ζαο απνηειεί ε αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ ζηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο  
    

Γ 

Δπηηπρία γηα ηελ ππεξεζία ζαο απνηειεί ε 

ηθαλφηεηά ηεο λα παξέρεη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο, 

λα πξνγξακκαηίδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηέο ηεο 

θαη λα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο  κε 

ηελ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα.  
    

ύλνιν Βαζκώλ: 100 100 
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Γ. Αλήζηθε ζπκπεξηθνξά  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ 18 δηαθνξεηηθά ζελάξηα. Γηαβάζηε 

πξνζεθηηθά θαη επηζεκάλεηε ζε θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 9 πφζν αλήζηθν ή απνδεθηφ 

είλαη θάζε ζελάξην θαηά ηε γλψκε ζαο (1 =  πνιύ αλήζηθν, 9  =  πνιύ απνδεθηό). 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

O Μηράιεο θαη ν ζπλάδειθφο ηνπ ζπκκεηείραλ ζε 

κεληαίν δηαγσληζκφ γηα λα θιείζνπλ ινγαξηαζκνχο. 

Ο Μηράιεο πήξε έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα αξρεία 

ησλ ινγαξηαζκψλ ζην ζπίηη, έηζη ψζηε ν 

ζπλάδειθφο ηνπ λα κελ κπνξεί λα εξγαζηεί πάλσ ζε 

απηά. Όηαλ ν ζπλάδειθφο ηνπ ηνλ ξψηεζε πνχ είλαη 

έλαο ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο, ν Μηράιεο απάληεζε 

φηη δελ γλψξηδε.                   

2 

Ο Μηράιεο θαηαρξάζηεθε ηνλ ρξφλν ηεο εηαηξείαο 

ηνπ. Γηεμάγεη πξνζσπηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ ψξα 

πνπ εξγάδεηαη ζηελ εηαηξία.                   

3 

Ο Μηράιεο ήζειε λα αγνξάζεη έλα απηνθίλεην απφ 

ηνλ Μσπζή, έλαλ θαιφ θίιν θαη εηζαγσγέα 

απηνθηλήησλ. Δπίζεο είλαη θαη πειάηεο ηνπ Μηράιε. 

Ο Μσπζήο ηνπ πξφζθεξε έλα απηνθίλεην ζηελ ηηκή 

ηνπ θφζηνπο, εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα γηα ηνλ 

Μηράιε. ε αληάιιαγκα, ν Μηράιεο εζεινληηθά ηνπ 

έδσζε  εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ Μσπζή.                   

4 

Ο Μηράιεο ζην ηκήκα πνπ εξγαδφηαλ είρε έλαλ 

πειάηε, ν νπνίνο θάζε κήλα ηνπ έδηλε έλα λέν 

αθξηβφ επψλπκν θνζηνχκη. ε αληάιιαγκα, ν 

Μηράιεο ηνπ παξείρε δσξεάλ ππεξεζίεο αθφκε θαη 

εάλ ήηαλ ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο πνπ 

εξγαδφηαλ.                    

5 

Έλαο πειάηεο κε καθξνρξφληα ζπλεξγαζία, 

ελεκέξσζε ηνλ Μηράιε φηη ζθνπεχεη λα  πάεη  ζε 

κηα αληαγσληζηηθή εηαηξεία. Ο Μηράιεο  δελ 

κπφξεζε λα ηνλ πείζεη λα παξακείλεη ζηελ εηαηξεία 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ απείιεζε φηη ζα ην 

κεηαληψζεη πνπ έθπγε απφ απηνχο                   



83 

 

6 

Ο Μηράιεο κηζεί θξπθά ηνλ Κψζηα, έλα ζπλάδειθφ 

ηνπ. Ο Κψζηαο  δήηεζε λα ηνλ ζπκβνπιεπηεί γηα ην 

θιείζηκν ελφο ζπκβνιαίνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν, πνπ ν Μηράιεο ήμεξε φηη δελ ήηαλ ηφζν 

έληηκνο. Ωζηφζν, ν Μηράιεο ζπλέζηεζε ζεξκά απηφ 

ην άηνκν ζηνλ Κψζηα                   

7 

ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Μηράιε  ππάξρεη έλαο λένο 

εθπαηδεπφκελνο πνπ δελ είλαη αθφκα εμνηθεησκέλνο 

κε ηε δνπιεηά ηνπ. Ο Μηράιεο δελ ζέιεη λα ηνλ 

δηνξζψλεη θάζε θνξά πνπ θάλεη ιάζε. Οπφηε ν 

Μηράιεο γλέθεη κφλν ην θεθάιη ηνπ φηαλ ζέιεη λα 

εγθξίλεη θάηη.                   

8 

Ο Μηράιεο ζπδήηεζε κε έλαλ πειάηε θαη 

ζπκθψλεζε καδί ηνπ λα μεθηλήζεη ζπλεξγαζία κε 

ηελ εηαηξεία ηνπ. Ωζηφζν μέραζε λα αλαθέξεη θαη 

λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ζπκθσλία ηνπο κηα ξήηξα 

πνπ ζα κπνξνχζε λα  γιηηψλεη ηνλ λέν πειάηε απφ 

πνιιά πηζαλά πξνβιήκαηα.                   

9 

Ο Μηράιεο είδε φηη ππήξρε πιεφλαζκα δψξσλ 

Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Πήξε έλα 

επηπιένλ καδί ηνπ, γηα λα δψζεη ζηνλ γείηνλά ηνπ, 

έλαλ θαξθηλνπαζή.                    

10 

Ο Μηράιεο πιήξσζε κεηξεηά ζηελ θαθεηέξηα. 

Παξαηήξεζε φηη ηα ξέζηα ήηαλ ιάζνο γηαηί ηνπ 

δφζεθαλ επηπιένλ ρξήκαηα. Ο Μηράιεο έβαιε ηα 

επηπιένλ ρξήκαηα ζην πνξηνθφιη ηνπ θαη έθπγε.                   

11 

Έλαο λένο αζθνχκελνο ζην γξαθείν κηιάεη 

πεξηθξνλεηηθά ζηνλ Μηράιε. Ο Μηράιεο ηνλ 

θάιεζε θαη ηνλ απείιεζε κε απφιπζε αλ δελ 

ζηακαηήζεη λα ηνπ κηιάεη κε ηέηνην ηξφπν.                    

12 

Έλαο γείηνλαο δήηεζε απφ ηνλ Μηράιε λα αλαιάβεη 

λα δηεθπεξαηψζεη κηα ηδησηηθή δνπιεηά πνπ ζα 

θξαηνχζε  κηα εβδνκάδα.  

Πξνζθέξζεθε λα ηνλ πιεξψζεη ζε κεηξεηά ρσξίο 

απφδεημε                   

13 

ην πάξθηλγθ, ην απηνθίλεην ηνπ Μηράιε έπεζε 

θαηά ιάζνο πάλσ ζε άιιν φρεκα. Ο Μηράιεο  δελ 

άθεζε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη πάξθαξε 

αιινχ.                    

14 

Ο Μηράιεο έρεη κνηνζηθιέηα. Αξγά ηε λχρηα, φηαλ 

θαλείο δελ είλαη ζην δξφκν, νδεγεί ζην πεδνδξφκην 

αληί λα πεξηκέλεη ην θφθθηλν θσο λα γίλεη πξάζηλν                   
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15 

Ο Μηράιεο αγφξαζε ηξεηο λένπο θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ λα ηνπο 

πνπιήζεη ζηελ Διιάδα θαη λα θεξδίζεη κεξηθά 

επηπιένλ ρξήκαηα. Όηαλ έθηαζε ζηελ Διιάδα 

θαηάθεξε λα πεξάζεη απφ κηα ηέηνηα δηαδξνκή ψζηε 

λα κελ πιεξψζεη ηα πξνβιεπφκελα ζην ηεισλείν.                    

16 

Ο Μηράιεο έρεη κηα ηειεφξαζε ζην ζπίηη ηνπ, αιιά 

δελ πιεξψλεη ηέιε γηα ηελ θαισδηαθή , δηφηη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπρλφηεηεο ησλ γεηηφλσλ ηνπ.                   

17 

Ο ειηθησκέλνο παηέξαο ηνπ Μηράιε κεηαθφκηζε γηα 

λα δήζεη καδί ηνπ. Γηα λα έρεη ν παηέξαο ηνπ έλα 

ηδησηηθφ δσκάηην, ν Μηράιεο έθιεηζε έλα κπαιθφλη 

κε ηνχβια  θαη δελ ην αλέθεξε ζην δήκν.                    

18 

Κάζε εκέξα ν Μηράιεο θάλεη θνκπιηκέληα ζηηο 

γπλαίθεο ηνπ γξαθείνπ ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη. 

Απεπζχλεη θνιαθεπηηθά ιφγηα ζε απηέο γηα ην 

θφξεκά ηνπο, ηηο κίλη θνχζηεο, θ.ι.π. παξφιν πνπ, ε 

επηρείξεζε ηνπ δήηεζε λα ζηακαηήζεη απηή ηε 

ζπλήζεηα.                   

 

 

 


