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ΣΥΝΟΨΗ

Το  αντικείμενο  της  μεταπτυχιακής  εργασίας  που  ακολουθεί  σχετίζεται  με  το 
μάνατζμεντ  οργανωσιακής  αλλαγής  και  συγκεκριμένα  με  τη  μελέτη  περίπτωσης  του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή ως προς την επιτυχημένη σύγχρονη επιχείρηση και των 
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών δεδομένων. Σταχυολογείται, στη συνέχεια, η πορεία του 
σιδηρόδρομου  στον  Ελληνικό  χώρο  και  η  παρούσα  κατάσταση  του  Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος. 

Στο κυρίως μέρος της εργασίας, αρχικά προσεγγίζεται ο κλάδος των υπηρεσιών σε 
εννοιολογικό  πλαίσιο  και  συνεχίζεται  σε   Ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Γίνεται  περιγραφή  της 
παρούσας  κατάστασης  των  υπηρεσιών  και  πως  αναμένεται  να  εξελιχθεί  σε  εθνικό  και 
διεθνές επίπεδο. 

Στη συνέχεια, δίνεται η έννοια των οργανισμών και οι επικρατέστερες προσεγγίσεις 
γύρω από αυτούς.  Το επόμενο σημείο ανάπτυξης αφορά στη διοίκηση αλλαγών και  στα 
επικρατέστερα σημεία  των οργανωσιακών αλλαγών. Παρουσιάζονται όροι σχετικοί με το 
θέμα, όπως π.χ.  οι  φορείς  αλλαγής και  οι  κατηγορίες τους αλλά και  οι  αντιδράσεις  των 
εργαζομένων  στις  οργανωσιακές  αλλαγές  και  η  κατηγοριοποίηση  τους.  Αναπτύσσονται 
σύντομα οι τρεις πρωταρχικές θεωρητικές προσεγγίσεις των αλλαγών. 

Ακολουθούν  μελέτες  αντιπροσωπευτικών  περιπτώσεων  οργανωσιακών  αλλαγών 
προκειμένου  να  συνδεθούν  αργότερα  με  το  αντικείμενο  της  σύντομης  έρευνας  που 
διεξάγαμε. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση  της διοίκησης αλλαγών του 
τομέα μεταφορών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ το εννοιολογικό πλαίσιο ολοκληρώνεται με 
την περιγραφή των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο μεθοδολογικό πλαίσιο, παρουσιάζονται η ερευνητική μέθοδος και το ερευνητικό 
μέσο της παρούσας εργασίας γύρω από το μάνατζμεντ των οργανωσιακών αλλαγών στον 
ΟΣΕ  γεωγραφικά  εστιασμένο  στο  χώρο  της  Θεσσαλονίκης.  Η  έρευνα,  έγινε  μέσω 
συνεντεύξεων,  σε ένα μικρό δείγμα διοικητικών και/ή οικονομικών υπαλλήλων του ΟΣΕ. 
Ακολουθεί η  ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και στη συνέχεια επιχειρείται η 
διασύνδεση  τους  με  τα  ευρήματα-  πορίσματα  ερευνών  που  προηγήθηκαν  και 
προαναφέρονται στο εννοιολογικό πλαίσιο. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις προτάσεις, που 
απεικονίζουν  την  υποκειμενική  στάση  της  εκπονήτριας,  σχετικά  με  πιθανή  μελλοντική 
έρευνα γύρω από τη δομή και  την  οργανωσιακή κουλτούρα του ΟΣΕ συγκριτικά με  το 
μάνατζμεντ των αλλαγών που διεξάγονται σε επιχειρηματικό επίπεδο.  

Θα  ήθελα  να  εκφράσω  τις  θερμές  μου  ευχαριστίες  στην  κα  Ζωή  Δημητριάδη, 
αναπληρώτρια  καθηγήτρια  του  τμήματος  Οργάνωσης  &  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιβλέπων καθηγήτρια της παρούσας εργασίας, για την μεγάλη 
και σημαντική συμβολή της κατά την εκπόνηση της διπλωματικής αυτής εργασίας.

Κοτέλη Αρετή
                                                                                                  Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Εισαγωγικές έννοιες      
Η ευρύτερη κοινωνία στην σύγχρονη εποχή αποτελείται από οργανωμένα συστήματα 

και πλαίσια σχέσεων τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες δομές και λειτουργίες. Ο 

πρωταρχικός  τους  στόχος  είναι  η  αρμονική  λειτουργία  τους,  διαμέσου  αποδοτικών 

διεργασιών, για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Από αυτή τη διαδικασία δε θα μπορούσε να 

λείψει  το  σύστημα  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  και  των  οργανισμών  καθώς  το 

σημαντικότερο τους ζητούμενο είναι η ανεύρεση και εφαρμογή των διαδικασιών εκείνων 

που θα οδηγήσουν στο ποθητό αποτέλεσμα: στο αποτελεσματικό προϊόν ή στην αποδοτική 

παρεχόμενη  υπηρεσία.  Μία  επιτυχημένη  σύγχρονη επιχείρηση μπορεί  να  ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των πελατών της, να διαχειρίζεται αποδοτικά τους πόρους 

που έχει  στη  διάθεση της  ανάλογα με  τις  συνθήκες  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  της, 

επιδιώκει να ανταποκρίνεται ευέλικτα  σε οποιεσδήποτε αλλαγές του περιβάλλοντος αυτού 

και ταυτόχρονα να εδραιώνει στο εσωτερικό της περιβάλλον ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

όπως: η δέσμευση, η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα, οι κοινές αξίες και η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. 

Μία αποτελεσματική σύγχρονη επιχείρηση επικεντρώνει πρωταρχικά την προσοχή 

της κυρίως στις διεργασίες που επιτελούνται μέσα σε αυτή και κατά δεύτερο λόγο, στη δομή 

και στα επιμέρους συστήματα, δηλαδή την απασχολεί κυρίως το ΠΩΣ γίνονται τα πράγματα 

σε  μια  επιχείρηση  και  όχι  τόσο  το  ΤΙ  γίνεται.  Επομένως  όταν  επιδιώκουμε  την  άριστη 

αποδοτικότητα των διεργασιών που επιτελούνται σε μια επιχείρηση, αυτομάτως έρχεται στο 

μυαλό  μας  η  διαδικασία  προσαρμογής  και  ΑΛΛΑΓΗΣ  τους   πάντα  προς  το  καλύτερο. 

Επομένως, όταν καταλήγουμε να μιλάμε για προσαρμογή και ΑΛΛΑΓΗ διαδικασιών και 

διεργασιών σημαίνει ότι έχουμε αντιληφθεί την ανάγκη προς αυτή την κατεύθυνση. Για το 

λόγο  αυτό,  χρησιμοποιούμε  τεχνικές  ανάλυσης  παρούσας  κατάστασης  και  στη  συνέχεια 

κάνουμε σχεδιασμό δράσης. 

Ακριβώς εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο του μάνατζμεντ οργανωσιακής αλλαγής: 

πως και με ποιο τρόπο θα μετακινηθώ από το σημείο που βρίσκομαι στη νέα θέση για να έχω  

τα επιθυμητά αποτελέσματα;  Η διαχείριση των αλλαγών είναι πολύ κρίσιμο σημείο για την 

ισορροπία  ενός  οργανισμού  γιατί  σημαίνει  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  και  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

διαχείριση όλων των πόρων που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή και επανένταξη με ομαλό 

τρόπο στην φυσική ροή των καταστάσεων  και λειτουργιών της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, 

ξεπηδούν προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν συνετά και με ομαλό τρόπο, 

όπως: αντίσταση κατά των εισερχομένων αλλαγών, έλλειψη σταθερότητας και ισορροπίας, 
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υψηλά  επίπεδα  άγχους,   κινητικότητα  εργαζομένων  προς  λάθος  κατεύθυνση,  ισχυρές 

εργασιακές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και χαμηλή κινητικότητα.  

1.2 Η περίπτωση του ΟΣΕ
Σημαντική και αξιοπρόσεκτη είναι η περίπτωση αλλαγής διαχείρισης και λειτουργίας 

του  Οργανισμού  Σιδηροδρόμων  Ελλάδος(ΟΣΕ).  Οι  σιδηροδρομικές  μεταφορές,  όπως 

αναγράφεται σχετικά στο δικτυακό τόπο του οργανισμού για την ιστορία του (2005),  από 

την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους  στην ελληνική επικράτεια, εντάχθηκαν σε ιδιοκτησιακό 

καθεστώς υπό του ελληνικού κράτους και αποτέλεσαν αντικείμενο κρατικού οργανισμού. 

Αρχικά,  η ανάπτυξη του σιδηρόδρομου ταυτίστηκε με εκείνη του ελληνικού κράτους καθώς 

κρίθηκε,  από την εποχή του Χ. Τρικούπη ακόμη, ότι  ήταν απαραίτητη η σιδηροδρομική 

σύνδεση του ελληνικού κράτους με την Ευρώπη αλλά και ακτινωτά από την πρωτεύουσα 

προς την περιφέρεια και προς τα τοπικά λιμάνια. Το σιδηροδρομικό δίκτυο στήθηκε και 

αναπτύχθηκε  ανάλογα  με  τις  αυξανόμενες  ανάγκες  της  χώρας  μας  καθώς  μεγάλωνε. 

Δυστυχώς, από ένα σημείο και μετά η πορεία τους δεν είχε παρόμοια κατεύθυνση. Μετά από 

αλματώδη  ανάπτυξη,  ο  ελληνικός  σιδηρόδρομος  άρχισε  να  γίνεται  δυσκίνητος  λόγω 

αυξανόμενων  οικονομικών  ελλειμμάτων  και  ισχυρού  ανταγωνισμού  από  τις  οδικές 

μεταφορές. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υπό το καθεστώς του κοινωνικού του 

χαρακτήρα   υπάχθηκε  σε  ένα  ισχυρά  γραφειοκρατικό  και  κρατικοδίαιτο  μοντέλο 

λειτουργίας. Ωστόσο, οι θετικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών τα τελευταία χρόνια 

και  ειδικά  μετά  την  ενοποίηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  δημιούργησαν  πολύ  καλές 

προοπτικές για τον οργανισμό, τόσο στις εγχώριες επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές 

όσο και στις διεθνείς.(Η ιστορία του Σιδηρόδρομου στην Ελλάδα,2005). 

Στα πλαίσια αυτά ο ΟΣΕ όφειλε να ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ώστε να κατάφερνε να 

«εκμεταλλευτεί»  όλες  τις  ευκαιρίες  που  θα  του  παρουσιαζόταν  αλλά  και  να  παίξει 

πρωτεύοντα  ρόλο  στην  ελληνική  αγορά  των  μεταφορών.  Αρχικά,  όπως  τονίστηκε  στην 

εναρκτήρια  ομιλία  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  του  ΟΣΕ,  καθηγητή  Μπαλτά  (2005),  σε 

σεμινάριο  στελεχών  του  οργανισμού,    η  Διοίκηση  του  οργανισμού  έθεσε  στόχους  και 

επιδιώξεις σε στρατηγικό επίπεδο σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα των μεταφορών και 

τον  εκσυγχρονισμό  του  σιδηροδρομικού  δικτύου  με  την  εισαγωγή  υψηλής 

τεχνολογίας(ηλεκτροκίνηση).  Ο  απώτερος  σκοπός  για  τον  ΟΣΕ  θεωρήθηκε  ότι  ήταν  η 

επίτευξη ισχυρού ρόλου στις μεταφορές και η επακόλουθη ανταγωνιστικότητα σχετικά με τα 

υπόλοιπα μέσα μεταφορών.(Μπαλτάς, 2005). Ταυτόχρονα  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

οδηγίες για τον διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση για όλα τα Ευρωπαϊκά 

σιδηροδρομικά δίκτυα. Ο ΟΣΕ έπρεπε επομένως να προβεί σε αλλαγές που σχετιζόταν με τις 

διαδικασίες   και  τα  συστήματα  λειτουργίας  του  εφόσον  θα  έπρεπε  να  διαχωρίσει  με 
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αντίστοιχο τρόπο την υποδομή από την εκμετάλλευση. Ο οργανισμός βρέθηκε με τον τρόπο 

αυτό ταυτόχρονα ενώπιον διαδικασιών στρατηγικών αλλά και λειτουργικών αλλαγών.  

1.3 Σκοπός και στόχοι έρευνας 
Η παρούσα έρευνα αποτελεί  αντικείμενο μεταπτυχιακής εργασίας και εκπονείται για 

την κατανόηση και ερμηνεία της στάσης των ερωτώμενων υπαλλήλων στην οργανωσιακή 

αλλαγή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.  Ο στόχος της έρευνας είναι η συλλογή 

ποιοτικών δεδομένων  με σκοπό την κατανόηση, καταγραφή και περιγραφή της στάσης των 

ερωτηθέντων  υπαλλήλων  ως  προς  την  οργανωσιακή  αλλαγή   του  ΟΣΕ.   Η 

πραγματοποιηθείσα μικρή έρευνα στόχο έχει να μας οδηγήσει στην  ανάπτυξη και  πρόταση 

μελλοντικών  ερευνητικών  υποθέσεων  που  ενδεχομένως  να  καταστεί  δυνατό  να 

διερευνηθούν, μέσω ποσοτικής ανάλυσης, σε μεταγενέστερο στάδιο.
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1 Τομέας υπηρεσιών

Η  σύγχρονη  εποχή  χαρακτηρίζεται  από  θεαματικές  αλλαγές  στις  οικονομίες  των 

κρατών  και μια γενικότερη έκρηξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των επιχειρήσεων και 

των νοικοκυριών γενικότερα.   Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της νέας οικονομίας είναι: η 

παγκοσμιοποίηση  η οποία προκύπτει από την έλλειψη αυτάρκειας της κάθε χώρας και από 

τη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δράσης διαφόρων χωρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι   οι  επιχειρηματικές  συνεργασίες  που  πραγματοποιούνται  στα  Βαλκάνια.  Η  νέα 

οικονομία εμφανίζεται δικτυωμένη εξαιτίας των στρατηγικών και εικονικών(virtual), ενίοτε, 

συμμαχιών που επιτελούνται μεταξύ εταιρειών ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Ταυτόχρονα, 

προάγεται  η  άϋλη  φύση  της  νέας  οικονομίας  μέσω  της  κοινωνίας  της  γνώσης  και  της 

πληροφορίας που αναπτύσσονται τελευταία.  

Σύμφωνα  με  τη  Δημητριάδη  (2006),  οι  ανεπτυγμένες  οικονομίες  του  21ου αιώνα 

χαρακτηρίζονται ως «Οικονομίες Υπηρεσιών» όπου η μεγαλύτερη έμφαση επικεντρώνεται 

στον πελάτη και στην υπηρεσία που βιώνει  μέσω της σχέσης με τον πάροχο υπηρεσίας. Η 

εξέλιξη  αυτή  είναι  αποτέλεσμα  της  μεταστροφής  από  την  προϊοντοκεντρική  αγορά  της 

δεκαετίας του ΄50-΄60 στην πελατοκεντρική προσέγγιση των υπηρεσιών κατά τη δεκαετία 

του ΄90-΄00. Τα στάδια της οικονομίας ξεκίνησαν από την  προ-βιομηχανική  εποχή με την 

εμφάνιση του πρωτογενή τομέα  όπου η παραγωγή των αγαθών γινότανε μέσω των χεριών. 

Στη συνέχεια, είχαμε τη μετάβαση στη βιομηχανική εποχή, όπου έκαναν την εμφάνιση τους 

οι μηχανές και επικράτησε ο  δευτερογενής τομέας.  Κατά την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν 

επιχειρήσεις με μεγάλα μεγέθη όπου ο καταμερισμός της εργασίας ήτανε υψηλός με την 

παρουσία  πολλών  ανειδίκευτων  εργατών.  Γενικά,  η  περίοδος  αυτή  χαρακτηρίζεται  ως 

εντάσεως  κεφαλαίου  ενώ  το  κύριο  μέλημα  των  επιχειρήσεων  ήτανε  η  αποκόμιση  του 

μεγαλύτερου οφέλους με το μικρότερο δυνατό κόστος.   Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται 

από την τεράστια πρόοδο που συντελείται στον τομέα των υπηρεσιών και την ταυτόχρονη 

υστέρηση στον  τομέα της  παραγωγής.  Είναι  η  ώρα της  μετά-βιομηχανικής εποχής  όπου 

έχουμε την εμφάνιση του  τριτογενή τομέα. Η προσοχή των επιχειρήσεων εστιάζεται στην 

ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  προσφέρουν  και  στην  ικανοποίηση  των  πελατών  τους.  Ο 

τριτογενής τομέας αναπτύσσεται ως εξής:

 Τομέας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, π.χ.: τράπεζες, χρηματοοικονομικές-

ασφαλιστικές υπηρεσίες.

 Τομέας Εμπορικών Υπηρεσιών, π.χ.: λιανεμπόριο, επισκευές, συντηρήσεις. 

 Τομέας Διάμεσων Υπηρεσιών, π.χ. επικοινωνίες, μεταφορές.
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 Τομέας Προσωπικών Υπηρεσιών, π.χ.: υγεία, εκπαίδευση, αναψυχή.

 Τομέας Δημοσίων Υπηρεσιών, π.χ.: δημόσια υγεία, εκπαίδευση, εθνική άμυνα.

Για πρώτη φορά οι κοινωνίες εστιάζουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και της 

αναψυχής. Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες αναφέρονται στους εξής κλάδους: 

Χρηματοοικονομικός

Ασφαλιστικός

Αναψυχής

Υγείας

Εκπαιδευτικός

Εμπορικός

Επαγγελματικός, π.χ.: νομικές, ιατρικές υπηρεσίες. 

Οι  επιχειρήσεις  εξετάζουν πιο προσεκτικά και  διεισδυτικά το πελατειακό κεφάλαιο τους 

αλλά και το διαθέσιμο νοηματικό και πληροφοριακό  τους κεφάλαιο προς την ικανοποίηση 

των πελατών τους. Ο σκοπός της παροχής υπηρεσιών είναι να δοθεί αξία στον πελάτη μέσα 

από προσωποποιημένες  στις ανάγκες του υπηρεσίες, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν όσο το 

δυνατό καλύτερα και στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του. (Δημητριάδη,2006).

Κατά το Γούναρη (2003), η γενική διαδικασία παροχής υπηρεσιών απεικονίζεται από 

Αμερικανούς  καθηγητές  στο  μοντέλο  SERVUCTION(service production)  ως  ένα 

«εργοστάσιο» όπου οι υπηρεσίες παράγονται από τις επιχειρήσεις και καταναλώνονται από 

τους πελάτες-χρήστες. Η επιχείρηση ή ο οργανισμός που παρέχει την υπηρεσία διακρίνεται 

από δύο μέρη: το ορατό και το μη ορατό. Στο ορατό μέρος της επιχείρησης εργάζεται το 

προσωπικό της επιχείρησης που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες.  Οι εργαζόμενοι  στο 

ορατό μέρος της επιχείρησης ονομάζονται ως ομάδα και προσωπικό επαφής ακριβώς επειδή 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες.  Η ικανότητα του προσωπικού επαφής, η γνώση του 

αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση και τις διαδικασίες που θα πρέπει 

να διεξαχθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία αλλά και η διάθεση του 

να εξυπηρετήσει τον πελάτη επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα και την ποιότητα 

της υπηρεσίας που τελικά προσφέρεται στον πελάτη της επιχείρησης. Τα υλικά στοιχεία του 

ορατού μέρους, επίσης, έχουν έντονη επικοινωνιακή αξία καθώς μεταφέρουν συγκεκριμένα 

μηνύματα στον καταναλωτή. Πραγματικά υπάρχουν πολλά περιθώρια  για τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την κατάλληλη αξιοποίηση του επικοινωνιακού ρόλου 

και της επικοινωνιακής λειτουργίας που επιτελούν τα άϋλα στοιχεία που βρίσκονται στο 

ορατό μέρος  της επιχείρησης .   Όσον αφορά στο μη-ορατό μέρος  της επιχείρησης αυτό 

αποτελείται από το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που η επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών  διαθέτει  προκειμένου  να  εξυπηρετήσει  τα  αιτήματα  των  πελατών  και  να 
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υποστηρίζει  πρακτικά  τους  εργαζόμενους  στο  ορατό  μέρος.  Το  μη-ορατό  μέρος  της 

επιχείρησης  είναι  τόσο  σημαντικό  όσο  το  ορατό  μέρος  για  την  παραγωγή-παροχή  της 

υπηρεσίας. Ο άμεσος πελάτης των εργαζομένων στο μη-ορατό μέρος είναι οι συνάδερφοι 

τους που εργάζονται στο ορατό μέρος της επιχείρησης.(Γούναρης, 2003, σελ.31-33).

Η  παραγωγή  μιας  υπηρεσίας  διαφοροποιείται  αισθητά  από  την  παραγωγή  ενός 

αγαθού ή ενός προϊόντος και τα  βασικά γνωρίσματα των υπηρεσιών, όπως αναλύονται στη 

συνέχεια, επιβεβαιώνουν αυτή τη διαφοροποίηση: 

Κατά το  Γούναρη  (2003),η  άϋλη  φύση   των  υπηρεσιών  βασίζεται  στην  έλλειψη 

υλικής  υπόστασης  τους  και  ως  αποτέλεσμα  παρατηρείται   αδυναμία  αποθήκευσης  των 

παρεχομένων  υπηρεσιών.  Επομένως,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  μια  επιχείρηση  παροχής 

υπηρεσιών δε μπορεί να δημιουργεί και να αποθηκεύει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες της.  Το 

γεγονός  αυτό  φέρνει  τις  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  μπροστά  στο  δίλημμα  του 

αυξημένου  κόστους  και  της  χαμηλής  αποτελεσματικότητας  της  παραγωγικής 

δυναμικότητας(στην περίπτωση που αποφασίσουν να αυξήσουν τη δυναμικότητα τους, ώστε 

να  ανταποκρίνονται  στις  ώρες  αιχμής  της  ζήτησης)  κατά  τις  ώρες  μη-αιχμής  αλλά  με 

καλύτερη  δυνατότητα  εξυπηρέτησης  των  πελατών  τους.  Επίσης,  συγκριτικά  με  τις 

επιχειρήσεις  που  παράγουν  αγαθά,  οι  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  δυσκολεύονται 

περισσότερο  να  διαμορφώσουν  στους  πελάτες  τους  κάποια  ‘‘αντικειμενική’’  εκτίμηση 

αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους και πόσο καλύτερη είναι ή όχι σε σχέση με 

τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες. (Γούναρης, 2003,σελ.43-46)

Το επόμενο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών, σύμφωνα με το Γούναρη (2003), είναι η 

αδιαιρετότητα τους, δηλαδή η αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής από την κατανάλωση 

τους, η οποία εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα: στην αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής μιας 

υπηρεσίας από τον τόπο κατανάλωσης της, στην αδυναμία διαχωρισμού από τη συμμετοχή 

του καταναλωτή στην παραγωγή και τέλος στην αδυναμία διαχωρισμού των εμπειριών των 

υπολοίπων καταναλωτών που παρευρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης 

μιας  υπηρεσίας.  Το  γεγονός  της  αδιαιρετότητας  των  υπηρεσιών  δυσχεραίνει  την 

εξυπηρέτηση  γεωγραφικά  διάσπαρτης  αγοράς,  ειδικά  δε  στις  περιπτώσεις  όπου  μια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα  σε χώρους και σε σημεία πώλησης. 

Από τη στιγμή, δε, που μια υπηρεσία δε δύναται να διαχωριστεί από το χώρο παραγωγής της, 

δε μπορεί  να μεταπωληθεί στη συνέχεια. (Γούναρης, 2003,σελ.51-53).

Το επόμενο,  τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό μιας  υπηρεσίας,  κατά το Γούναρη 

(2003), είναι η ετερογένεια της, δηλαδή η αδυναμία μιας επιχείρησης  παροχής υπηρεσιών 

να  συστηματοποιήσει  το  επίπεδο  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  της  ή  καλύτερα  το 

αποτέλεσμα  της  διαδικασίας  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  της.  Το  σύστημα  παροχής 
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επιβαρύνεται από το γεγονός ότι  μια υπηρεσία εξαρτάται ταυτόχρονα τόσο από την ίδια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, όσο από τον  ίδιο τον πελάτη αλλά και από τους λοιπούς 

παρισταμένους  πελάτες  κατά  τη  διαδικασία  της  παροχής  υπηρεσίας.   Επομένως,  γίνεται 

δυσχερότερος  ο  έλεγχος   παροχής  μιας  υπηρεσίας  ή  η  διορθωτική παρέμβαση σε  αυτή. 

(Γούναρης, 2003, σελ.55-56). 

Σύμφωνα με τη Δημητριάδη (2006), οι υπηρεσίες μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

βασικές  κατηγορίες:  Εντάσεως  Επαφής  όπου  απαιτείται  συχνή  και  συστηματική  επαφή 

μεταξύ  πελατών  και  εργαζομένων  της  επιχείρησης,  Εντάσεως  Κεφαλαίου  για  τις  οποίες 

απαιτείται υψηλή χρηματοοικονομική επένδυση και Εντάσεως Τεχνολογίας όπου απαιτείται 

επένδυση στην τεχνολογία και χρήση της ώστε να παρασχεθεί μια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες 

μπορεί  να  είναι  εξατομικευμένες  ή  τυποποιημένες,  να  είναι  αποτέλεσμα  μακροχρόνιας 

συνεργασίας , ή στιγμιαίας συναλλαγής και τέλος, να προέρχονται από διαπροσωπική επαφή 

ή να εξαρτώνται από συστήματα εξυπηρέτησης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του 

συστήματος υπηρεσιών είναι το management τους, όπου αναφέρεται κανείς σε ένα ολιστικό 

σύστημα διοίκησης στο οποίο η ποιότητα υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται από τον πελάτη, 

αποτελεί  το  κύριο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  μιας  επιχείρησης.  Η  αποτελεσματική 

διαχείριση των υπηρεσιών απαιτεί την  κατοχή συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και 

την  εφαρμογή  ειδικών  πρακτικών.  Βασικοί  πυλώνες  ενός  συστήματος  management 

υπηρεσιών, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται είναι :

 Η αγορά στόχος (the market segment).

 Το πακέτο υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται τα βασικά δεδομένα που προσφέρει 

μια υπηρεσία και ότι επιπλέον δεν προσδοκά ο πελάτης (the service concept).

 Η παροχή υπηρεσίας (the delivery system).

 Η εταιρική εικόνα (the image) και 

 Η εταιρική κουλτούρα(the culture and philosophy). (Δημητριάδη,2006). 

Η κινητήριος  δύναμη  για  μία  φιλόδοξη  επιχείρηση είναι  οι  πελάτες  της,  κατά  την 

ομάδα συγγραφέων της Lifeskills Ltd(2002). Για να μπορέσει μια επιχείρηση να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οφείλει  «να βάλει  τον  πελάτη  μπροστά» και  «να  κάνει  τον 

πελάτη αφεντικό». Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο η επιτυχία έρχεται σ’ αυτούς που 

αναγνωρίζουν ότι:

• Ο πελάτης είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.

• Ο πελάτης είναι αυτός που πληρώνει όλους τους μισθούς και τα μερίσματα. 

• Ο πελάτης πάει εκεί που θα τον προσέξουν καλύτερα.

• Πρέπει να αποτελείς την πρώτη επιλογή του πελάτη. (Lifeskills, 2002,σελ.22).
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Κατά τη Δημητριάδη (2006), ο 21ος αιώνας θεωρείται ο αιώνας της εξυπηρέτησης 

όπου  ο  πάροχος  μιας  υπηρεσίας  δε  πρέπει  να  είναι  απλά  καλός  αλλά  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ. 

Ικανοποιητική  κρίνεται  η  εξυπηρέτηση  ενός  πελάτη  όταν  λαμβάνει  παραπάνω  κατά  τη 

διάρκεια της εξυπηρέτησης του από το ελάχιστο της προστιθέμενης αξίας που προσδοκά.  Ως 

επακόλουθο της παραπάνω νοοτροπίας, η εξυπηρέτηση ως επιχειρηματική πολιτική σημαίνει 

να μπορείς να καταλαβαίνεις τους πελάτες σου,  το τι θεωρούν σημαντικό και να μπορείς να 

τους  το προσφέρεις  με  ένα τρόπο που είναι  καλύτερος ή  διαφορετικός από εκείνο  των 

ανταγωνιστών   σου.  Για  το  λόγο  αυτό  μία  πελάτο-κεντρική  επιχείρηση  που  θέλει  να 

ικανοποιεί  στο μέγιστο βαθμό τους πελάτες της,  θα πρέπει  να ακολουθεί  κάποια στάδια 

εξέλιξης και ωρίμανσης , όπως: 

• Βασική τμηματοποίηση-ομαδοποίηση των πελατών της κατά κριτήρια.

• Συστηματική συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.

• Πληρέστερη κατανόηση του πελάτη και αμφίδρομη επικοινωνία των δύο μερών.

Η πελατειακή ικανοποίηση φανερώνει το βαθμό εκπλήρωσης των προσδοκιών των 

πελατών μιας επιχείρησης και  ειδικότερα είναι αποτέλεσμα της ψυχολογικής διαδικασίας 

συγκρίσεων ανάμεσα: 

• Στις προσδοκίες του πελάτη πριν την εκτέλεση της υπηρεσίας, και 

• Στην αντίληψη που σχηματίζει μετά τη χρήση.

Γνωρίζουμε ότι   η  ικανοποίηση ή η  δυσαρέσκεια ενός  πελάτη που λαμβάνει  μία 

υπηρεσία είναι αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας συναλλαγής και ότι όταν η αντίληψη του είναι 

μεγαλύτερη  της  προσδοκίας  του,  έχουμε  σαφώς  ένα  ενθουσιασμένο  πελάτη,  ενώ  όταν 

έχουμε το αντίθετο, δηλαδή η προσδοκία του πελάτη να είναι μεγαλύτερη της αντίληψης που 

σχηματίζει μετά τη χρήση, τότε έχουμε ένα δυσαρεστημένο πελάτη. 

Η  πελατειακή  ικανοποίηση  μετατρέπεται  σε  πελατειακή  πίστη  όταν  ο  πελάτης 

επιδεικνύει την αγοραστική προτίμηση του για συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία και τάση 

για επαναλαμβανόμενες αγορές ανεξάρτητα από επιρροές τρίτων. Η πελατειακή δέσμευση 

δηλώνει  το  αίσθημα  αφοσίωσης  που  προκύπτει  από  την  ταύτιση  αξιών,  αρχών  και 

πρακτικών  του Οργανισμού ή μιας υπηρεσίας και του πελάτη.

Αν θελήσουμε να απεικονίσουμε το σύστημα κερδοφορίας μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού, παρατηρούμε ότι εξαρτάται από την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει, από 

την  ικανότητα  του  προσωπικού  να  διαθέσει  τις  υπηρεσίες  του,  την  πίστη του  και  την 

αφοσίωση  του  στην  επιχείρηση  αλλά  και  την  ικανοποίηση  του  από  το  τον  τρόπο  που 

αντιμετωπίζει η διοίκηση τους εργαζομένους της. Όλο το κύκλωμα αυτό της αποδοτικότητας 

μεταφράζεται ως παραγωγικότητα και ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών που μεταφέρεται 

στους  εξωτερικούς  πελάτες  της  επιχείρησης  ως  ικανοποίηση,  πίστη  και  στη  συνέχεια 
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δέσμευση  των  πελατών  που  μεταφράζεται  σε  κερδοφορία  της  επιχείρησης. 

(Δημητριάδη,2006).

Όπως υποστηρίζει ομάδα συγγραφέων της  Lifeskills Ltd (2002),υπάρχουν διάφορες 

έρευνες που απεικονίζουν την σημασία της διατήρησης των πελατών των επιχειρήσεων και 

καταλήγουν  στο  ότι  η  ποιότητα  εξυπηρέτησης  είναι  ο  προφανέστερος  παράγοντας  που 

επηρεάζει το βαθμό διατήρησης τους. Αύξηση της διατήρησης των πελατών μόνο κατά 5% 

μπορεί να αυξήσει τα κέρδη κατά 25-30%. Σε μία μελέτη, σε συνεργασία με την εταιρεία 

Ventura(Customer,Ventura,Marketing Communications,1996),  το  κέντρο  Henley 

παρουσίασε τις επιπτώσεις της κακής εξυπηρέτησης στις επιχειρήσεις:

• Σε μία τυπική μεσαίου μεγέθους εταιρεία, κακή εξυπηρέτηση μπορεί να οδηγήσει 

σε απώλεια εισοδημάτων ύψους 2,9 δις. € σε πέντε χρόνια και απώλεια κερδών 

430 εκατ.€.

• Μειώνοντας τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών μόνο κατά 1% μπορεί 

να αυξήσει  τα κέρδη κατά 26 εκατ.€ σε 5 χρόνια. 

• Η  εξάλειψη  όλων  των  προβλημάτων  στην  εξυπηρέτηση  πελατών  μπορεί  να 

διπλασιάσει την κερδοφορία μέσα σε περίοδο 5 ετών.

Η  Ventura ανέθεσε  ακόμη  στη  NOP Solutions (Customer,Ventura,Marketing 

Communications,1997),  τη  διεξαγωγή  έρευνας  μεταξύ  των  πελατών  που  άλλαξαν 

προμηθευτές ή μάρκες και ανακάλυψαν ότι:

• Το 97% αυτών  των  πολλαπλών  αλλαγών  είχαν  ως  βασικό  κίνητρο  (κατά  τα 

λεγόμενα των πελατών) την κακή εξυπηρέτηση πελατών. 

• Το 35% είπαν ότι  μια απλή συγνώμη από τη  μεριά  της  επιχείρησης  θα τους 

απέτρεπε να πάνε στον ανταγωνισμό, όμως σχεδόν το 75% των εταιρειών δεν 

έκαναν καμία προσπάθεια να πείσουν τους δυσαρεστημένους πελάτες να μείνουν.

• Οι πελάτες που αλλάζουν προμηθευτή αποδεικνύεται ότι είναι εκείνοι που είναι 

οι περισσότερο επικερδείς για τις επιχειρήσεις.  

Το κέντρο Henley χρησιμοποίησε ένα μοντέλο για να υπολογίσει την επίδραση κακής 

εξυπηρέτησης πελατών στην κερδοφορία. Τα ευρήματα απεικονίζουν το τίμημα της απιστίας 

των πελατών: 

• Η μείωση των απωλειών πελατών μπορεί να αυξήσει τα κέρδη από 25% έως 

85%.

• Το κόστος απόκτησης νέων πελατών μπορεί να είναι 5 φορές υψηλότερο από 

εκείνο της διατήρησης των ήδη υπαρχόντων.(Lifeskills, 2002, σελ.23-24).

Σύμφωνα με την ομάδα συγγραφέων της  Lifeskills (2002), έρευνα των Buzzell and 

Gale(1987) έδειξε ότι εταιρείες που φημίζονται για την ποιότητα εξυπηρέτησης :
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• Έχουν σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς διατήρησης πελατών.

• Κερδίζουν πολλά από τη διαφήμιση «στόμα με στόμα».

• Κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς έναντι των επιχειρήσεων που θεωρούνται 

κακές στην παροχή εξυπηρέτησης.

• Έχουν φήμη, η οποία ελκύει και διατηρεί ικανό προσωπικό.

• Έχουν απόδοση κεφαλαίων και απόδοση πωλήσεων διπλάσια από τις εταιρείες με 

κατώτερη εξυπηρέτηση.(Lifeskills, 2002, σελ.28).

2.2 Τομέας υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Από 1η Ιανουαρίου 1993 στην Ευρώπη υπάρχει μία ενιαία αγορά χωρίς σύνορα. Οι 

περισσότεροι φραγμοί που έτειναν να περιορίζουν τις διεθνείς και διασυνοριακές εμπορικές 

και  οικονομικές  σχέσεις  μεταξύ  των  κρατών  μελών  της  Ε.Ε.  έχουν  πλέον  αρθεί.  Τα 

επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά μέσω της ενιαίας 

αγοράς προωθείται ο θεσμός του Ευρωπαίου πολίτη. Η ενιαία αγορά είναι πλέον γεγονός και 

τα κεφάλαια και οι επενδύσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν και να 

αναπτυχθούν  ρέουν  εύκολα  στην  Ε.Ε.  με  στόχο  την  στήριξη  των  επιχειρήσεων  και  τη 

δημιουργία  απασχόλησης.  Οι  διασυνοριακές  υπηρεσίες  αναπτύσσονται  ραγδαία:  οι 

ασφάλειες, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές και ο τουρισμός συγκαταλέγονται 

στο  ευρύ  φάσμα  υπηρεσιών  που  διατίθενται  από  επιχειρήσεις  ενός  κράτους  μέλους  σε 

πελάτες άλλων κρατών.

Σύμφωνα με τον Urbanski (2007), ο οποίος βασίζεται σε έρευνες της Eurostat(2006), 

η   παροχή υπηρεσιών αποτελεί  τη βασική δραστηριότητα  13.1 εκατ. επιχειρήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με ετήσιο τζίρο €10.363δις. Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών καλύπτει το 

55%  του  συνολικού  μη  χρηματοοικονομικού  τομέα  της  οικονομίας  της  Ε.Ε.,  και  στους 

κόλπους  του  απασχολούνται  69  εκατ.  άτομα  οι  οποίοι  αποδίδουν  €2.650  δις 

παραγωγικότητας. Αναφορικά με τους όρους απασχόλησης, είναι ο κλάδος με το μεγαλύτερο 

ποσοστό συγκριτικά με τον κλάδο της βιομηχανίας και των κατασκευών. Οι χώρες οι οποίες 

δίνουν  τη  μεγαλύτερη  βαρύτητα  και  εξειδίκευση  στον  κλάδο  των  υπηρεσιών  είναι  το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Ιρλανδία, με ένα ποσοστό της τάξεως του 70% στην 

κατηγορία του μη χρηματοοικονομικού κλάδου. Υπάρχουν περιπτώσεις, βέβαια, όπου στο 

εσωτερικό των χωρών αυτών το ποσοστό του κλάδου παροχής υπηρεσιών να αυξάνεται 

ακόμη περισσότερο και να φτάνει σε ένα ποσοστό της τάξεως του 88% π.χ. στο κεντρικό 

Λονδίνο. Αντιθέτως, οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό στον κλάδο  στην Ε.Ε. είναι η 

Ρουμανία και η Σλοβακία όπου παρουσιάζουν το ποσοστό στον κλάδο των υπηρεσιών να 

φτάνει μόλις στο 40%. Η σπουδαιότητα των υπηρεσιών στις  οικονομίες είκοσι από των 
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είκοσι  έξι  κρατών  μελών  της  Ε.  Ε.  είναι  μεγαλύτερη  ως  προς  την  απασχόληση  του 

προσωπικού σε σχέση με την παραγωγικότητα τους. Π.χ. στην Ιρλανδία, την Πολωνία και τη 

Νορβηγία  η  απασχόληση  είναι  σε  ποσοστό  1,3  και  1,7  της  παραγωγικότητας  του 

προσωπικού. Ενώ αντίθετα, στην Εσθονία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ρουμανία το 

ποσοστό της παραγωγικότητας είναι μεγαλύτερο από εκείνο της απασχόλησης. Τα κράτη με 

το  μεγαλύτερο  ποσοστό  συνεισφοράς  στην  απασχόληση  είναι  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  με 

18,5% και η Γερμανία με 16,4%. (Urbanski,2007, pp.1)

O Urbanski (2007)  υποστηρίζει  ότι,  οι  τέσσερις  περισσότερο  διαδεδομένες 

δραστηριότητες του κλάδου των υπηρεσιών είναι:

• Ο κλάδος διανομών.

• Ο κλάδος των ξενοδοχείων και της σίτισης.

• Ο κλάδος των μεταφορών και της επικοινωνίας. 

• Ο κλάδος των κτηματομεσιτικών και των ασφαλειών.

Ο  Urbanski(2007)  παραθέτει  στατιστικούς  πίνακες  από  το  Eurostat(SBS-annual, 

2006)  τους  οποίους  και  αναλύει.  Συγκεκριμένα,  εξετάζοντας  τη  σπουδαιότητα  των 

υπηρεσιών στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με την περίπτωση της απασχόλησης, παρατηρεί  ότι 

μεγαλύτερο  ποσοστό  παρουσιάζει  ο  κλάδος  των  διανομών  με  41%  του  συνόλου  των 

υπηρεσιών, ακολουθεί  ο κλάδος των κτηματομεσιτικών και ασφαλειών με ποσοστό 31% επί 

του συνόλου, στη συνέχεια βρίσκεται ο κλάδος των μεταφορών και επικοινωνίας με ποσοστό 

15,9% και τελευταίος είναι ο κλάδος των ξενοδοχείων και της  σίτισης με ποσοστό 11,9%. 

Στον  αντίποδα  των  παραπάνω,  παρατηρεί  ότι   εάν  εξετάσουμε  τη  σημαντικότητα  των 

υπηρεσιών σε σχέση με την παραγωγικότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζεται στον 

κλάδο των κτηματομεσιτικών και των ασφαλειών με 37,5%,  και στη συνέχεια εμφανίζεται ο 

κλάδος των διανομών με ποσοστό 35,2%. Τρίτος κλάδος στην παραγωγικότητα εμφανίζεται 

και σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος των μεταφορών και των επικοινωνιών ενώ πολύ μικρή 

απόδοση(5,8%) στην παραγωγικότητα έχει ο κλάδος των ξενοδοχείων και της σίτισης. 

Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς η οικονομία εξελίσσεται υπάρχουν τομείς που 

γίνονται περισσότερο σπουδαίοι και άλλοι που υποχωρούν. Κατά την τριετία 2000-2003, η 

απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 9%, και  το ποσοστό αυτό είναι 

κατά πέντε μονάδες μεγαλύτερο από το νούμερο που αφορά στην απασχόληση στον τομέα 

των  μη  χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών.  Παράλληλα,  η  απασχόληση  στον  τομέα  της 

βιομηχανίας,  του άλλου σημαντικού  οικονομικού  κλάδου,  μειώθηκε κατά 4%,  ενώ στον 

κλάδο των κατασκευών αυξήθηκε ελαφρώς κατά 5,5%. 

Ο πιο βασικός λόγος για αυτή την οικονομική αλλαγή, είναι το γεγονός ότι πολλές 

χώρες  έχουν  κάνει  μετεγκατάσταση  των  βιομηχανικών  δραστηριοτήτων  τους  σε  χώρες 
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χαμηλότερου κόστους. Γεγονός είναι πάντως ότι η συνεχόμενη θετική εξέλιξη  του τομέα 

των υπηρεσιών έχει  αναδείξει  τον κλάδο σε ισχυρή μηχανή οικονομικής  ανάπτυξης και 

απασχόλησης.  Η  στρατηγική  της  Ε.Ε.  κατευθύνεται  στην  αξιοποίηση  και  ανάπτυξη  του 

κλάδου  της  απασχόλησης  μέσω  της  κατάργησης  των  συνόρων  και  των  εμποδίων 

διασυνοριακά.   

Ερευνώντας  την  απασχόληση  στον  τομέα  της  παροχής  υπηρεσιών,   ο  Urbanski 

(2007) παρατηρεί ότι στον κλάδο απασχολούνται περισσότερες γυναίκες, επικρατεί ο θεσμός 

της  μερικής  απασχόλησης  (part-time work)και  η  αυτό  απασχόληση,  χαρακτηριστικά 

εσωτερικής  ευελιξίας  των  επιχειρήσεων.   Με  βάση  στατιστικούς  πίνακες  από  την 

Ε.Ε.(Eurostat,  SBS-Annual,2006),  το  ποσοστό  των  γυναικών  που  απασχολούνται  στον 

κλάδο των υπηρεσιών είναι 44% ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων γυναικών στο μη 

χρηματοοικονομικό  κλάδο  είναι  35%.  Αντίστοιχα,  το  ποσοστό  των  μερικώς 

απασχολουμένων στις υπηρεσίες είναι 21% ενώ στον κλάδο των μη χρηματοοικονομικών 

είναι 15%. Τέλος, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών είναι 19% 

ενώ το αντίστοιχο του μη χρηματοοικονομικού κλάδου είναι 16%. 

Όσον αφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων, το 2003 13.1 εκατ. επιχειρήσεις ή το 

99.9% των υφισταμένων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών είναι μικρού ή μεσαίου 

μεγέθους. Εάν εξετάσουμε το μέγεθος των επιχειρήσεων σε συνάρτηση με την απασχόληση 

και την παραγωγικότητα, παρατηρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 68,5% του 

τομέα της απασχόλησης ενώ το 63% του τομέα της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση των 

δαπανών, παρατηρούμε ότι, κατά το 2003, επί του συνόλου, το 95% αφορά σε λειτουργικές 

δαπάνες. 

Ολοκληρώνοντας στον τομέα των υπηρεσιών της Ε.Ε.,  o Urbanski(2007) καταλήγει 

ότι  η  εξέλιξη  είναι  μεγάλη  αλλά  παράλληλα  η  ενιαία  αγορά  έχει  άφθονο  αναξιοποίητο 

δυναμικό  που  μπορεί  να  δώσει  μεγάλα  οφέλη  στις  επιχειρήσεις  της  Ευρώπης. 

(Urbanski,2007,pp.2-6). 

2.3   Σύγχρονες προκλήσεις και προσεγγίσεις επιχειρήσεων και οργανισμών στον   
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα        

Σύμφωνα  με  τους  Bowman &  Jarrett (1996),  oι  υπηρεσίες  αποτελούν  προϊόν  ή 

αποτέλεσμα της λειτουργίας επιχειρήσεων ή των οργανισμών, οι οποίοι διοικούνται όπως 

ένα  καράβι:  αρκετά  γρήγορα  αλλά  και  με  αρκετό  χρόνο  στη  διάθεση  τους  για  να 

σταματήσουν. Οι μεγάλοι οργανισμοί είναι περισσότερο αργοκίνητοι από τους μικρότερους 

αλλά  αντίστοιχα  και  περισσότερο  σταθεροί.  Ενδεχομένως  να  απαιτείται  σχετικά  μεγάλο 

πλήθος των μελών της διοίκησης ή να μπορεί να διοικηθεί  καλύτερα από μικρά πληρώματα. 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως η αποτελεσματική διαχείριση εξαρτάται από την αποστολή, το 

όραμα αλλά και τη φιλοσοφία του οργανισμού.     

Μία μικρή επιχείρηση πιθανότερα διοικείται με ένα σχετικά άτυπο στυλ διοίκησης, 

όπου επικρατεί  μία οικογενειακή μορφή ηγεσίας. Αντίθετα, στην περίπτωση ενός μεγάλου 

οργανισμού,  οι  δομές  είναι  στερεότυπες  και  επικρατούν  προκαθορισμένοι  ρόλοι  και 

δεδομένες  αρμοδιότητες  με  ιεραρχική  κατεύθυνση.  Οποιοσδήποτε  εργαζόμενος  ενός 

μεγάλου οργανισμού κινείται μέσα σε συγκεκριμένο  αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Οι 

δομές, οι διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας αξιολογούνται αυστηρά ενώ ο τρόπος 

επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων, υπηρεσιών ή διευθύνσεων θεωρείται αυστηρά ιεραρχικός 

και δεδομένος. Στην περίπτωση αυτή, το ζητούμενο είναι να διοικείται αποτελεσματικά ένας 

τέτοιος μεγάλος οργανισμός και τα αποτελέσματα του να είναι πολιτικώς ορθά και άμεμπτα. 

(Bowman & Jarrett,1996,p.4).  

Αν θελήσουμε να ορίσουμε το τι είναι οργανισμός, τότε σύμφωνα με τους Bowman 

& Jarrett(1996), πρόκειται για μια ορθολογική συνεργασία των δραστηριοτήτων των ατόμων 

που απασχολούνται  σε μία επιχείρηση,  με στόχο τη διεκπεραίωση κάποιου έργου ή την 

πραγματοποίηση κάποιου στόχου,  μέσω εργασίας  και  διαμέσου της  ιεραρχικής  εξέλιξης. 

Παρόλα αυτά δε μπορεί να περιγραφθεί λεκτικά  η δυναμικότητα και η πολυπλοκότητα ενός 

οργανισμού, η παράλογη, καμιά φορά, αλλά και η συναισθηματική πλευρά των σχέσεων που 

επικρατούν εντός αλλά και περιφερειακά ενός οργανισμού, όπως επίσης και οι  πολιτικές 

διεργασίες που συντελούνται μέσα και έξω σε αυτούς. 

 Σύμφωνα με τους Bowman & Jarrett (1996), ο  Galbraith (1977) υποστηρίζει ότι το 

μοντέλο των οργανισμών θα πρέπει να περιλαμβάνει: Έργο, Δομές, Προσωπικό, Σύστημα 

Αμοιβών και Διεργασίες Πληροφοριών και Τεχνολογίας. Θεωρείται ότι όλα τα παραπάνω 

στοιχεία έχουν ίση αξία και συνδέονται κατά τον ίδιο τρόπο μεταξύ τους.

 Επίσης, κατά τους Bowman & Jarrett (1996), μία παρόμοια προσέγγιση έχουν κάνει 

οι  Peters &  Waterman (1982),  όπου  παρομοιάζουν  το  πλαίσιο  ενός  οργανισμού  ως  το 

μοντέλο  “7-S”,  όπου  περιλαμβάνεται η  Στρατηγική(strategy),  Δομή(structure), 

Προσωπικό(staff),  Δεξιότητες-Ικανότητες(skills),  Σύστημα(systems),  Τεχνοτροπία-

Ύφος(style) και Κοινές Αξίες(shared values). Όλα τα προαναφερθέντα αλληλοεπηρεάζονται 

αλλά το βασικό σημείο αναφοράς φαίνεται ότι είναι οι Κοινές Αξίες, οι οποίες αποτελούν το 

σημείο που αποδίδει υψηλή απόδοση σε ένα οργανισμό. 

Τέλος, κατά τους Bowman & Jarrett (1996), οι Nadler & Tushman (1979) κάνοντας 

μια  ευρεία  επισκόπηση  στο  θέμα  των  οργανισμών  θεωρούν  ότι  αποτελούν  μέρος  ενός 

ευρύτερου  εξωτερικού  συστήματος  ενώ  εσωτερικά  έχουν  αλληλοσυνδεόμενες  δομές.  Η 

σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον παρέχει  πληροφορίες γενικότερου οικονομικού και 
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κοινωνικού περιεχομένου, αλλά και πληροφορίες ως προς την αξιοποίηση των πόρων του 

οργανισμού και πως προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Συνεχίζοντας, στο εσωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού τα βασικά στοιχεία του είναι:  το όραμα,  η  αποστολή και  η 

κουλτούρα  του,   οι  ικανότητες  και  οι  δεξιότητες  του  υπαλληλικού  προσωπικού,  η 

οργανωσιακή  δομή  του  οργανισμού,   η  άτυπη  δομή  λειτουργίας  των  μικρών  ενδο-

οργανωσιακών ομάδων,   και τέλος η κατανομή της δύναμης και των εξουσιών εντός του 

οργανισμού. (Bowman & Jarrett, 1996, pp.4-7).

Τα τελευταία χρόνια, οι οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο 

συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό τομέα και προσαρμόζονται αντίστοιχα. Είναι 

πολύ  σημαντικό  ωστόσο,  να  μπορεί  ένας  οργανισμός  να  προσαρμόζεται  ταχύτατα  στο 

εξωτερικό περιβάλλον και  να ανταποκρίνεται  γρήγορα στις  εξωτερικές  αλλαγές.  Το ίδιο 

πρόβλημα  εντοπίζεται  και  ως  προς  τις  απαιτήσεις  τις  παγκοσμιοποίησης  όπου  πολλές 

επιχειρήσεις μπορεί να είναι εγκατεστημένες σε πολλές χώρες έξω από τη χώρα προέλευσης 

τους ενώ τα προϊόντα τους καταναλώνονται σε όλο τον πλανήτη. Άρα, οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις δε μπορούν να πετύχουν αν σκέφτονται με σημείο αναφοράς μόνο ως προς τα 

εθνικά τους σύνορα και όχι ως προς μία ευρεία γενικότερη αγορά.

Καταλαβαίνουμε,  ότι  οι  οργανισμοί  οφείλουν  να  παρουσιάζουν  ευελιξία  στο 

εξωτερικό και εσωτερικό τους περιβάλλον εξαιτίας των γενικότερων πιέσεων που ασκούνται 

και  λόγω των γενικότερων τάσεων που επικρατούν στο χώρο της  αγοράς.  Επιδιώκονται 

συγχωνεύσεις και εξαγορές με στόχο την ενίσχυση της δύναμης των οργανισμών και των 

επιχειρήσεων. Στο εσωτερικό τους πεδίο αντίστοιχα, επιδιώκουν λιτές και ευέλικτες μορφές 

αλλά  και  επίπεδα  σχήματα  προς  ενίσχυση  της  αυτονομίας,  της  πρωτοβουλίας  και  της 

επιχειρηματικότητας  του  προσωπικού.  Αξιοποιούνται  σχήματα  όπως  οι  Διαλειτουργικές 

Ομάδες(cross functional teams), ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Λειτουργιών(business re-

engineering)  κ.α.  Οι  επιχειρήσεις  και  οι  οργανισμοί  τα  τελευταία  χρόνια  δίνουν  μεγάλη 

βαρύτητα στην Ενδυνάμωση(empowerment) του προσωπικού τους αλλά και στη Διοίκηση 

της Γνώσης για την ενίσχυση, ανάπτυξη και κινητοποίηση του προσωπικού τους. 

Όλες  οι  προαναφερθείσες  στρατηγικές  και  προσεγγίσεις  συνδυάζονται  με  την 

εταιρική κουλτούρα κάθε οργανισμού η οποία είναι ταιριαστή με τα χαρακτηριστικά κάθε 

οργανισμού, τη φύση του, τις στρατηγικές του και τους επιμέρους στόχους του.  

2.4 Διοίκηση αλλαγών

 2.4.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Οι  οργανισμοί  και  οι  σύγχρονες  επιχειρήσεις  προκειμένου  να  ακολουθήσουν  τις 

μεταβολές  που  πραγματοποιούνται  στο  εξωτερικό  τους  περιβάλλον  βρίσκονται  σε  μια 
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συνεχή διαδικασία αλλαγής και αναδιοργάνωσης. Από τις εξελίξεις στο χώρο της αγοράς 

διαφαίνεται ότι οι απαιτήσεις είναι υψηλές σε ευελιξία αλλά και  στην γρήγορη ανταπόκριση 

στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών. Η αγορά προσφέρει πολλές επιλογές και 

έτσι οι καταναλωτές έχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις προϊόντων ή  υπηρεσιών και ασκούν 

κατά  αυτό  τον  τρόπο  ισχυρή  πίεση  στους  επιχειρηματίες.  Το  κράτος  σχεδόν  παντού 

απελευθερώνεται από το ρόλο του ως  μοναδικού πάροχου  συγκεκριμένων υπηρεσιών και 

μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό φορέα της αγοράς. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες επιχειρήσεις 

και οργανισμοί παύουν να αποτελούν τους στυλοβάτες της κοινωνίας και τα παραδείγματα 

προέρχονται τόσο από την κατάρρευση των διεθνών τραπεζών αλλά και από τον αφανισμό 

των μεγάλων αερομεταφορικών εταιρειών. Έντονες είναι οι οικονομικές ανακατατάξεις στο 

χώρο των διεθνών χρηματαγορών όπου παρουσιάζονται φαινόμενα ανόδου και πτώσης των 

τιμών  του  πετρελαίου,  των  τιμών  των  διεθνών  χρηματιστηρίων,  δημιουργώντας  έντονες 

πιέσεις στους οργανισμούς. Στη διεθνή οικονομία ο ανταγωνισμός προέρχεται από την άλλη 

άκρη του κόσμου και όχι από την άλλη άκρη της ίδιας πόλης. Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις 

προσπαθούν να ανταγωνιστούν νέα καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που ξεφυτρώνουν 

από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. 

Άρα επιτυχημένη επιχείρηση είναι εκείνη που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στον 

ανταγωνισμό,  δημιουργώντας  ανταγωνιστικό  προϊόν  ή  υπηρεσία  και  προωθώντας  το 

γρήγορα στην αγορά. Με άλλα λόγια, απαιτείται ευελιξία και ετοιμότητα των επιχειρήσεων 

που  μεταφέρεται  όμως  στους  ίδιους  τους  εργαζομένους,  για  να  μπορούν  να  κινηθούν 

γρήγορα και αποφασιστικά. Νέες μορφές επιχειρήσεων εμφανίζονται όπως π.χ.: επιχειρήσεις 

μέσω διαδικτύου, στρατηγικές συμμαχίες και ενώσεις επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό αλλά και 

σε  διεθνές  επίπεδο.  Ακραίες  καταστάσεις,  επίσης,  όπως  η  διεθνής  τρομοκρατία  και  τα 

αναπάντεχα  τρομοκρατικά  χτυπήματα  δημιουργούν  νέες  συνθήκες  και  ισορροπίες  στον 

κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, με πρωταρχική την ανάγκη για ασφάλεια και 

προστασία των εργαζομένων και των δεδομένων τους.

Παρατηρούνται  φαινόμενα  που  καταρρίπτουν  παλιές  αξίες  της  οργανωσιακής 

κουλτούρας, όπως π.χ. η διατήρηση της ίδιας καριέρας των στελεχών εφ’ όρου ζωής. Τα 

στελέχη αυτά φροντίζουν να «χτίζουν»  χαρακτηριστικά και ιδιότητες ώστε να μπορούν να 

παρέχουν  συμβουλές  και  υπηρεσίες  σε  πολλές  ταυτόχρονα  επιχειρήσεις  υπό  τη  μορφή 

εργολαβίας.  Ταυτόχρονα,  παρατηρείται  αλλαγή  και  συρρίκνωση  στον  αριθμό  των 

εργαζόμενων αλλά και αύξηση της ηλιακής βαθμίδας τους.

Κατά το Χυτήρη (2001) οι διαδικασίες των αλλαγών μπορεί να αναφέρονται όμως 

και  στην αναδιαμόρφωση της οργανωτικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, να έχουν πολλές 

μορφές και να αφορούν: α) στο σύστημα παραγωγής και ότι δεν περιλαμβάνει άμεσα τους 
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εργαζόμενους(π.χ.  αυτοματοποίηση  παραγωγής,  επέκταση  εργοστασίου,  παραγωγή  νέου 

προϊόντος ή υπηρεσίας, μηχανοργάνωση, διοικητικά συστήματα πληροφοριών) και β) στο 

σύστημα ανθρώπινος παράγοντας (π.χ. νέος κανονισμός εργασίας, σύστημα προαγωγών, νέα 

συστήματα  απασχόλησης  και  αξιολόγησης,  διαδικασία  ικανοποίησης  παραπόνων, 

εκπαίδευση προσωπικού, ανταμοιβές, μειώσεις προσωπικού κ.α)  προκειμένου να υπάρξει 

ταύτιση  της φιλοσοφίας και λειτουργίας των οργανισμών και του περιβάλλοντος  μέσα στο 

οποίο λειτουργεί.

Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης επηρεάζει όλη την ιεραρχία ενός οργανισμού, από 

την  ηγεσία  και  τη  διοίκηση  έως  τη  χαμηλότερη  κλίμακα  αλλά  και  τους  εξωτερικούς 

συνεργάτες  ,  προμηθευτές  και  τους  πελάτες  του.  Οι  Διευθυντές  και  οι  Διοικήσεις  των 

οργανισμών και των επιχειρήσεων οφείλουν να προσπαθούν να διοικήσουν με τέτοιο τρόπο 

τους υφισταμένους ώστε να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, την αμφιβολία, την αγωνία 

τόσο τη δική τους όσο και των συνεργατών τους και να μπορούν να εισέλθουν σε νέους 

τομείς και να επιβιώσουν μέσα στο κλίμα των αλλαγών και των ανακατατάξεων. Γίνεται 

εμφανές ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν δυναμικά και αποφασιστικά νέες συνθήκες και αρχές 

οργανωσιακής κουλτούρας, οι οποίες θα επιφέρουν αλλαγές και ανακατατάξεις στον κόσμο 

των επιχειρήσεων.(Χυτήρης, 2001, σελ.327).

Σύμφωνα  με  τη  Hudson (1999)  η  γενικότερη  αντίληψη  που  επικρατεί  στις 

επιχειρήσεις και στους οργανισμούς τα τελευταία χρόνια είναι ότι αναπτύσσονται διαμάχες 

και συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία  αναταραχών  αλλά και άγχους 

στους κύκλους των εργαζομένων. Έρευνες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στη 

δεκαετία  του  1990,  δείχνουν  ότι  υπάρχει  αυξητική  τάση  στις  χαμένες  μέρες  εργασίας 

εξαιτίας παραγόντων που συνδέονται με το στρες και το εργασιακό άγχος. Ένας παράγοντας 

που  ενισχύει  την  αύξηση  του  εργασιακού  στρες  είναι  οι  αλλαγές  που  μπορεί  να 

πραγματοποιούνται  σε  επίπεδο  εταιρείας  και  σε  οποιοδήποτε  επίπεδο  της  ιεραρχίας.  Οι 

εργαζόμενοι,  στην  προσπάθεια  τους  να  ανταπεξέλθουν  στη  νέα  κατάσταση  και  να 

προσαρμοστούν  στη  διαδικασία  αλλαγών  που  πραγματοποιούνται  σε  εταιρικό  επίπεδο, 

γίνεται σαφές ότι συμμετέχουν άθελα τους σε  εργασιακές διαμάχες και  ένδο-υπηρεσιακές 

συγκρούσεις.  Οι  εσωτερικές  υπηρεσιακές  συγκρούσεις  είναι  πηγή  στρες  και  αντίστοιχα, 

υψηλά επίπεδα άγχους και στρες οδηγούν σε διαμάχες.  Έτσι  δημιουργείται  ένας φαύλος 

κύκλος ο οποίος δύσκολα κόβεται. (Hudson,1999,pp.36).

Σύμφωνα  με  τη  Hudson (1999),  ο  Bridges(1991)  υποστηρίζει  ότι  υπάρχουν  δύο 

μορφές-είδη οργανωσιακών αλλαγών: η εξωτερική αλλαγή των οργανισμών και η εσωτερική 

μεταμόρφωση-μεταστροφή  των  εργαζομένων.  Οι  εξωτερικές  αλλαγές  των  επιχειρήσεων 

προϋποθέτουν αλλαγές δομών, προσώπων, υποδομών κ.α. διαδικασιών δηλαδή έξω από τις 
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οντότητες που απαρτίζουν ένα οργανισμό και των πιθανών συναισθημάτων τους. Μπορούν 

να προγραμματιστούν, να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι 

δυνατό να καθορισθούν τα αποτελέσματα τους.  Έχουν μια αρχή και  ένα τέλος.  Η άλλη 

περίπτωση, εκείνη της εσωτερικής μεταστροφής των εργαζομένων είναι κυρίως ψυχολογικής 

μορφής και θεωρείται ότι έχει διαβάθμιση. Δε μπορεί να προγραμματισθεί και δε διακρίνεται 

το  σημείο  που  ολοκληρώνεται.  Η  εσωτερική  μεταστροφή  των  εργαζομένων  είναι  η 

διαδικασία  όπου  οι  υπάλληλοι  βιώνουν  τις  εξωτερικές  αλλαγές  της  επιχείρησης  όπου 

εργάζονται. Ο  Bridges (1991) υποστηρίζει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλές και 

διάφορες αλλαγές σε μια επιχείρηση αλλά αν δεν πραγματοποιηθούν εσωτερικές μεταβολές 

στους  υπαλλήλους  καμία  αλλαγή  δε  θα  θεωρηθεί  ολοκληρωμένη.  Η  πραγματοποίηση 

αλλαγών  είναι  σχετικά  εύκολο,  η  πραγματοποίηση  μεταστροφών  του  προσωπικού  είναι 

σαφώς πιο δύσκολη (Hudson, 1999, p.36).   

Σύμφωνα με το  Robbins (2005), αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις διάφορες 

αλλαγές  που  επιτελούνται  εκτός  και  εντός  των  τειχών  τους  ως  απλά  συμβάντα  άνευ 

σημασίας. Μία αλλαγή όμως έχει νόημα και απόδοση όταν επιτελείται προγραμματισμένα 

και  βάση  συγκεκριμένου  σχεδίου.  Ποιοι  είναι  όμως  πραγματικά  οι  στόχοι  μιας 

προγραμματισμένης αλλαγής;  Ουσιαστικά είναι δύο: αρχικά να βελτιωθεί η ικανότητα των 

οργανισμών να προσαρμόζονται στις αλλαγές του γύρω περιβάλλοντος και στη συνέχεια, να 

προσαρμοστεί  ανάλογα η συμπεριφορά των εργαζομένων.  Αν ένας  οργανισμός  θέλει  να 

επικρατήσει στην αγορά και να είναι επικερδής, θα πρέπει να  μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα 

στις αλλαγές που συντελούνται γύρω του. Όταν οι ανταγωνιστές εισάγουν νέα προϊόντα ή 

υπηρεσίες στην αγορά, οι κυβερνήσεις νομοθετούν νέους νόμους και οδηγίες, σημαντικές 

πηγές αποθεμάτων ενέργειας εξαντλούνται και τέλος όταν συμβαίνουν περιβαντολλογικές 

αλλαγές,  οι  οργανισμοί  οφείλουν  να  προσαρμόζονται.  Παραδείγματα  προσαρμογής  στις 

ανωτέρω αλλαγές είναι η εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στις επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση των 

υπαλλήλων, και η εισαγωγή ομάδων εργασίας ως μέθοδοι εισαγωγής αλλαγών. Η επιτυχία ή 

η  αποτυχία  του  έργου  ενός  οργανισμού  βασίζεται  στους  εργαζομένους  του  και  το 

αποτέλεσμα της εισαγωγής αλλαγών σε ένα οργανισμό στηρίζεται επίσης, και στην επιτυχία 

ή  αποτυχία  εισαγωγής  αλλαγών  στη  συμπεριφορά  μεμονωμένων  ατόμων  ή  ομάδων  των 

επιχειρήσεων. (Robbins, 2005, pp550-551).

Κατά  το  Robbins (2005)  η  στάση  όλων  των  εμπλεκομένων  στη  διαδικασία  της 

αλλαγής  και  της  αναδιοργάνωσης   επηρεάζει  σε  διαφορετικό  βαθμό  τόσο  την 

πραγματοποίηση  όσο  και  το  αποτέλεσμα  αυτής.  Η  σύμφωνη  γνώμη  ή  η  απόρριψη  των 

αλλαγών από το προσωπικό, η τυχόν ανασφάλεια του ως προς την εξέλιξη της κατάστασης 

δυσκολεύει  ή  διευκολύνει  την  εισαγωγή  των  αλλαγών.  Επομένως,  απαιτείται  σύστημα 
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διοίκησης αλλαγών για την εισαγωγή τους και την αποτελεσματικότητα τους στη φιλοσοφία 

των οργανισμών. Για το λόγο αυτό κρίνεται  απαραίτητη η ύπαρξη ομάδας ή  έστω ενός 

ατόμου, γνωστοί ως φορείς αλλαγής, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή αλλαγών 

σε ένα οργανισμό. Τα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να είναι διευθυντές, στελέχη ή απλοί 

υπάλληλοι   του  οργανισμού  ή  επίσης  και  εξωτερικοί  συνεργάτες  εντεταλμένοι  για  την 

εισαγωγή  αλλαγών  σε  αυτόν.  Υπάρχει  η  περίπτωση  η  διοίκηση  ενός  οργανισμού  ή 

επιχείρησης να αναζητήσει τις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εισαγωγή αλλαγής 

σε  αυτή.  Επειδή  πρόκειται  για  εξωτερικούς  συνεργάτες  οι  οποίοι  είναι  σχετικά 

αποστασιοποιημένοι  από  τα  εσωτερικά  ενός  οργανισμού,  είναι  ευκολότερο  να  έχουν 

αντικειμενική  άποψη για  την  επιχείρηση  σε  σχέση  με  τους  εργαζόμενους  σε  αυτόν.  Το 

μειονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι δε είναι σε θέση να γνωρίζουν την κουλτούρα , 

το όραμα, τη φιλοσοφία του οργανισμού επειδή προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Οι  εξωτερικοί  σύμβουλοι  μπορούν  να  εισάγουν  ευκολότερα  δραστικές  αλλαγές  σε  ένα 

οργανισμό  εφόσον  δεν  έχουν  άμεση  σχέση  με  αυτόν  και  δεν  θα  τους  επηρεάσουν  τα 

αποτελέσματα  αυτών  των  αλλαγών.  Σε  αντιδιαστολή,  οι  εσωτερικοί  φορείς  αλλαγών 

λειτουργούν  με  περισσότερο  σκεπτικισμό  και  ευαισθησία  εφόσον  γνωρίζουν  ότι  θα 

επηρεαστούν  άμεσα  από  τα  αποτελέσματα  των  εισαγομένων  αλλαγών.  (Robbins,  2005, 

p.551).   

Σύμφωνα με το Χυτήρη (2001) οι φορείς των αλλαγών σε ένα οργανισμό μπορεί να 

έχουν και μία επιπλέον διαβάθμιση: να διαχωρίζονται ως προς το  βαθμό υλοποίησης των 

αλλαγών που εισάγονται σε αυτόν. Έτσι διακρίνουμε τους Ηγέτες των αλλαγών, οι οποίοι 

«χρεώνονται» το όραμα ή την αρχική σύλληψη της ιδέας της αλλαγής σε ένα οργανισμό, και 

είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο για την αλλαγή. Επίσης, οι ηγέτες  είναι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο ότι οι δραστηριότητες των ατόμων σε συγκεκριμένους τομείς κατευθύνονται προς το 

συγκεκριμένο στόχο. Η δεύτερη διαβάθμιση ως προς το βαθμό υλοποίησης των αλλαγών 

είναι οι Προγραμματιστές ή Υλοποιητές των αλλαγών, όπου ως δεύτερη ομάδα ιεραρχικά 

και χρονικά, βοηθάει στην εισαγωγή και υλοποίηση των αλλαγών σε ένα οργανισμό. Δηλαδή 

μετατρέπουν  την  ιδέα  της  αλλαγής  σε  πρόγραμμα  και  σχέδιο  δράσης.  Αποτελούν  το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ της γενικής ιδέας-πρόκλησης για αλλαγή και των συγκεκριμένων 

πράξεων-  ενεργειών  που  πρέπει  να  γίνουν  για  την  υλοποίηση  της  αλλαγής.  Ορίζουν  ΤΙ 

πρέπει να γίνει, ΠΩΣ να γίνει, ΠΟΤΕ να γίνει και ΠΟΙΕΣ οι υποχρεώσεις των εργαζομένων. 

Τέλος,  η  τελευταία  αλλά  και  όχι  λιγότερο  σημαντική  βαθμίδα  διαβάθμισης,  είναι  οι 

Εκτελεστές των αλλαγών, οι οποίοι εκτελούν τις αλλαγές. Είναι οι εργαζόμενοι στη βάση 

της διοικητικής πυραμίδας του οργανισμού . Τέλος, στους φορείς αλλαγής πρέπει να υπαχθεί 

και η Ανώτατη Διοίκηση ως Υποστηρικτής αλλαγής. Το έργο της είναι να βοηθήσει ως προς 
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την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων(π.χ. χρηματικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι) και να 

υποστηρίξει ψυχολογικά με κάθε τρόπο τους επηρεαζόμενους από την αλλαγή. (Χυτήρης, 

2001, σελ.331 ).

Κατά τη  Hudson (1999) θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει πάντα αντίσταση για 

την αλλαγή. Το προσωπικό πάντα διερωτάται αν είναι απαραίτητη η αλλαγή και κατά πόσο 

θα επηρεαστεί. Η στάση αυτή κρίνεται ως θετική για την ισορροπία ενός οργανισμού επειδή 

θεωρείται αναμενόμενη αντίδραση στην περίπτωση μιας αλλαγής. Επίσης, η αντίδραση σε 

μια επερχόμενη αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει  το διάλογο για αποτελεσματικότερες λύσεις 

στα υπάρχοντα προβλήματα που επιδιώκει να λύσει η αλλαγή που προτείνεται. Ωστόσο ο 

αντίλογος ή η αρνητική όψη της αντίστασης σε μια επερχόμενη αλλαγή είναι η βραδυπορία 

στην  εξέλιξη  και  στην  πρόοδο  που  επιδιώκεται  μέσω  της  αλλαγής  αυτής.  Επομένως  η 

οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα  οργανισμό για να είναι αποτελεσματική  και επιτυχημένη θα 

πρέπει οι ηγέτες της αλλαγής και οι προγραμματιστές της να εκτιμήσουν την κατάσταση, την 

έκταση και τις μορφές της αντίδρασης και να τις υπερνικήσουν. 

Ωστόσο,  κατά  την  περίοδο  των  αλλαγών  υπάρχουν  πολλοί  παράγοντες  που 

επιβαρύνουν με  πολύ άγχος τους εργαζόμενους.  Το θέμα κυρίως βρίσκεται στο  εάν οι 

εμπλεκόμενοι έχουν θετική άποψη για τις επερχόμενες αλλαγές, στα οφέλη που αναμένουν 

από την εμπλοκή τους  σε  αυτές  και  στην υποστήριξη  που ενδέχεται  να λάβουν από τη 

διοίκηση ενόψει αλλαγών. Ακόμη, η αντίδραση τους εξαρτάται από τις προοπτικές εργασίας 

που διαφαίνονται για αυτούς, από το επίπεδο ασφαλείας που προβλέπεται να έχουν και από 

τον τρόπο που θα μεθοδευτεί η εισαγωγή αλλαγών. Η λύση φαίνεται να βρίσκεται στον 

τρόπο επικοινωνίας και στις μορφές που παίρνει τόσο ανάμεσα στις τάξεις των εργαζομένων 

αλλά και ανάμεσα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους. Ο στόχος είναι η ανάληψη του 

ελέγχου  έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η πηγή του άγχους. (Hudson, 1999, pp.36-37).

Σύμφωνα  με  το  Hodgetts (1987)  όπως  αναφέρει  ο  Χυτήρης  (2001),  οι  συνήθεις 

μορφές αντίδρασης των εργαζομένων στις επιχειρούμενες αλλαγές μπορεί να έχουν τις εξής 

μορφές: 

• Απόρριψη: η πιο συνηθισμένη μορφή αντίδρασης όταν οι εργαζόμενοι κρίνουν ότι 

κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους ή να μειωθούν οι αποδοχές τους ή να μειωθεί 

το κύρος  τους.  Σε αυτή την περίπτωση εκδηλώνονται  έντονα απεργίες  ή  στάσεις 

εργασίας. 

• Αντίσταση:  είναι  πιο  ήπια  μορφή  αντίδρασης  σε  σχέση  με  την  απόρριψη.  Τα 

αποτελέσματα της αλλαγής  δε θεωρούνται καταστροφικά απλώς επικίνδυνα για τους 

εργαζόμενους.  Μπορεί  να  έχει  τις  εξής  μορφές:  αύξηση  των  ωρών  απουσίας, 

σκόπιμες  καταστροφές  του  εξοπλισμού  της  επιχείρησης,  συχνές  και  έντονες 
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συζητήσεις για τη σκοπιμότητα των αλλαγών, εσκεμμένη παρεμπόδιση της απόδοσης 

των αλλαγών.

• Ανοχή: στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι δε θεωρούν ότι κινδυνεύουν άμεσα από 

τις  επερχόμενες  αλλαγές,  θεωρούν  ότι  δεν  ωφελούνται  άμεσα,  οπότε  και  δε 

συμμετέχουν και δε σχηματίζουν άποψη για το θέμα των αλλαγών. Η αντίδραση αυτή 

είναι αναμενόμενη σε μία εταιρεία με πολύ καλή οργάνωση και διαχείριση. 

• Αποδοχή:  αποτελεί  την  πιο  θετική  αντίδραση  των  εργαζομένων  στην  περίπτωση 

εισαγωγής  αλλαγών  σε  ένα  οργανισμό  και  συνεπάγεται  την  ωφέλεια  που  αυτοί 

αποκομίζουν από τις αλλαγές. (Χυτήρης, 2001, σελ.333-334 ).  

Κατά το  Robbins (2005) υπάρχει όμως η περίπτωση η αντίδραση του προσωπικού 

στις επερχόμενες αλλαγές να  μην έρχονται στην επιφάνεια με το συνήθη τρόπο, δηλαδή η 

αντίδραση μπορεί να είναι:

I. Κατάφωρη-Απροκάλυπτη(overt)  και  Άμεση(immediate),  όπου  οι  εργαζόμενοι 

αντιδρούν  άμεσα  σε  μια  πιθανή  αλλαγή  στην  καθημερινότητα  τους,  απλώς 

χαμηλώνοντας τους τόνους στην παραγωγικότητα τους, είτε απειλώντας με απεργίες, 

είτε  φωνάζοντας  και  διεκδικώντας  συνεννόηση.  Η κατάσταση αυτή είναι  σχετικά 

εύκολα διαχειρίσιμη από τη διοίκηση του οργανισμού. 

II. Υποκρυπτόμενη(implicit),  όπου  οι  εργαζόμενοι  αντιμετωπίζουν  όσο  το  δυνατόν 

λιγότερο φανερά τις επερχόμενες αλλαγές με την εκδήλωση έλλειψης κινήτρων για 

εργασία, έλλειψης αφοσίωσης στην επιχείρηση, αύξησης των λαθών, αύξησης των 

απουσιών από την εργασία, κ.α.

III. Αναβάλλουσα(deferred),  όπου  μία  αλλαγή  μπορεί  να  παράγει  την  ελάχιστη  ή 

λιγότερη  αντίδραση  σε  αυτή  την  εποχή  που  πραγματοποιείται  αλλά  η  αληθινή 

αντίδραση να βγει στην επιφάνεια μετά από εβδομάδες, μήνες, ή και χρόνια ακόμη. 

(Robbins, 2005, p.552).

Ο  Χυτήρης  (2001)  υποστηρίζει  ότι  υπάρχει  η  περίπτωση  η  αντίδραση  στις 

επερχόμενες  αλλαγές  να  είναι  από  το  σύνολο  του  οργανισμού,  οπότε  γίνεται  λόγος  για 

συστημική αντίδραση όπου η αντίδραση βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους όπως π.χ. η 

έλλειψη πληροφοριών, η έλλειψη κατάλληλων γνώσεων για να ανταποκριθούν στην αλλαγή 

ή  η  έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και  η  πιθανή απώλεια ωφελειών.  Αρκετοί  οργανισμοί 

έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δύσκολη η εισαγωγή αλλαγών, όπως π.χ. ένας κρατικός 

οργανισμός, όπου κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, με  πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ή ακόμη 

και η χρήση κάποιων συγκεκριμένων συστημάτων(π.χ. αξιολόγησης, αμοιβών) να αποτρέπει 

την εισαγωγή αλλαγών. Μερικές από τις  πιθανές δυνάμεις αντιδράσεις είναι: 
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• Ομαδική αντίδραση, όπου έχουμε το φαινόμενο της αντίδρασης ενός σωματείου των 

εργαζομένων, παρόλο που ενδέχεται μεμονωμένα άτομα να επιθυμούν την αλλαγή. 

• Απειλή στη δύναμη και στην επιρροή.  Είναι γνωστό ότι σε ένα τυπικό γραφειοκρατικό 

οργανισμό υπάρχει  σαφής καθορισμός εργασιών με συγκεκριμένες γραμμές εξουσίας 

και αρμοδιοτήτων. Η επιβολή της πειθαρχίας σε αυτούς τους οργανισμούς γίνεται με τη 

χρήση  αμοιβών  και  τιμωριών.  Οποιαδήποτε  νέα  ιδέα  ή  αλλαγή  στους  πόρους  του 

συστήματος μπορεί να εκληφθεί ως απειλή στην εντός του οργανισμού κατανεμημένη 

δύναμη και εξουσία. 

• Έλλειψη πόρων. Παρόλο που υπάρχει η επιθυμία για εισαγωγή συγκεκριμένων αλλαγών 

σε ένα οργανισμό, είναι ανέφικτο εξαιτίας υψηλού κόστους και έλλειψης πόρων. 

• Οργανωσιακές  δεσμεύσεις/συμφωνίες.  Πολλές  φορές  η  διοίκηση  ενός  οργανισμού 

μπορεί να έχει δεσμευτεί με ομάδες εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών ως προς την 

τήρηση συμφωνιών, γεγονός που αποτρέπει την εισαγωγή κάποιων αλλαγών. 

• Δομικές αδυναμίες. Ο κάθε οργανισμός αποτελείται από υποσυστήματα, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι η αλλαγή σε κάποιο από αυτά να επιφέρει αλλαγές και στα υπόλοιπα, 

που όμως να μην είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο. (Χυτήρης, 

2001,  σελ.335).  Όπως  αναφέρει  ο  Χυτήρης  (2001)   ο  Κανελλόπουλος  (1990) 

παρουσίασε μερικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην αλλαγή:

o Φόβος ανεργίας, μετάθεσης ή υποβιβασμού

o Φόβος μείωσης των απολαβών

o Φόβος μιας επιτάχυνσης ή πίεσης για σκληρότερη εργασία, για να διατηρηθεί 

ο ρυθμός των κερδών του οργανισμού.

o Φόβος διαταραχής ή μεταβολής των κοινωνικών σχέσεων και  δημιουργίας 

νέων.

o Δυσαρέσκεια από την εξωτερική ανάμειξη και τον έλεγχο.

o Φόβος  ότι  αλλαγή  σημαίνει  κριτική  για  την  απόδοση  στο  παρελθόν  του 

ατόμου ή της ομάδας.

o Φόβος ότι το άτομο θα χάσει την επιρροή του πάνω σε ένα τομέα στον οποίο 

άλλοτε είχε τον έλεγχο.

o Φόβος αδυνατίσματος του κύρους ή της αναγνώρισης μέσα στην ομάδα.

o Φόβος ότι δε θα έχει την ικανότητα να μάθει καινούριες μεθόδους.

o Φόβος  μεγαλύτερης  εξειδίκευσης  που  θα  καταλήξει  σε  ένα  ανίερο  και 

ενοχλητικό  έργο,  με  μειωμένη  την  αίσθηση του  επιτεύγματος.   (Χυτήρης, 

2001,σελ.336).
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2.4.2 Αντίσταση στην αλλαγή
Σύμφωνα με  το  Robbins(2005)  οι  κύριες  πηγές  αντίστασης στις  αλλαγές  είναι  οι 

ακόλουθες: Η συνήθεια, η άρνηση δηλαδή να εγκαταλείψει κάποιος την «πεπατημένη οδό» 

και  να  υιοθετήσει  νέες  μεθόδους.  Η  ασφάλεια,  εφόσον  οποιαδήποτε  αλλαγή  μπορεί  να 

συνεπάγεται  απώλεια  πολύτιμων  συνηθειών  και  κεκτημένων,  όπως  π.χ.  δύναμη,  κύρος, 

χρησιμότητα, που απολαμβάνει κάποιος σε δεδομένη θέση. Οικονομικοί λόγοι, οι αλλαγές σε 

θέσεις εργασίας ή σε αντικείμενα απασχόλησης μπορεί να συνεπάγονται οικονομική μείωση 

για τους  εμπλεκόμενους  εφόσον πολλές  φορές  η  αμοιβή τους  είναι  συνδεδεμένη  με  την 

παραγωγικότητα τους. Ο  φόβος για το άγνωστο ,  κάθε αλλαγή είναι συνδεδεμένη με την 

αβεβαιότητα που εκείνη επιφέρει και τις συνέπειες της στους εμπλεκόμενους. Η αβεβαιότητα 

αυτή μπορεί να προκαλεί ανασφάλεια και φόβο οπότε να αντιδράει κάποιος στην εισαγωγή 

μιας  αλλαγής.  Επιλεκτική  αντίληψη  ,  είναι  πολύ  συνηθισμένο  φαινόμενο  να 

αντιλαμβανόμαστε και να δεχόμαστε ανεπιφύλακτα μόνο ότι εξυπηρετεί και συνδέεται με τις 

στενές μας αντιλήψεις. Ακούμε μόνο ότι θέλουμε να ακούσουμε και βλέπουμε ότι θέλουμε 

να  δούμε  και  αγνοούμε  πληροφορίες  και  δεδομένα  που  μπορεί  να  μας  προκαλέσουν 

οποιαδήποτε πρόκληση κα αλλαγή των αντιλήψεων και πεποιθήσεων μας. Οπότε το άτομο 

αντιδρά στις αλλαγές επιλεκτικά με βάση κάποια στάση του για τη συγκεκριμένη αλλαγή 

που είναι  ουσιαστικά  προϊόν  εμπειριών,  παιδείας,  και  αξιών.  Οργανωσιακή  αδράνεια,  οι 

οργανισμοί  έχουν  εσωτερικούς  μηχανισμούς  για  να  διατηρούν  τη  σταθερότητα  και  την 

ισορροπία τους. Όταν  μία επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με μια επερχόμενη αλλαγή, η 

οργανωσιακή αδράνεια  λειτουργεί  ως  αντίβαρο για  να  εδραιωθεί  η  ισορροπία.  Ομαδική 

αδράνεια,   η  οποία  εμφανίζεται  όταν  μια  ομάδα  εργαζομένων  αντιδρά  στην  εισαγωγή 

αλλαγών παρόλο που κάποια επιμέρους άτομα-μέλη   της ομάδας μπορεί να επιθυμούν την 

εισαγωγή  τους.  Απειλή  των  επιδεξιοτήτων  των  ομάδων.  Κατά  την  εισαγωγή  αλλαγών 

απειλούνται  οι  καταχωρημένες  δεξιότητες  ομάδων  του  οργανισμού.  Απειλή  των 

καθιερωμένων αρμοδιοτήτων των ομάδων , η οποία μπορεί να προκύψει από την εισαγωγή 

αλλαγών και  απειλή του καθιερωμένου καταμερισμού των πόρων   ο οποίος ικανοποιεί τα 

μέλη  των  ομάδων  ενός  οργανισμού  ως  έχει  και  η  οποιαδήποτε  αλλαγή  λαμβάνεται  ως 

απειλή. (Robbins,2005, p.553).

Βασικές  μέθοδοι  θετικής  ενίσχυσης  των  αλλαγών,  σύμφωνα  με  τον  Kotter(1979)  όπως 

αναφέρει ο Robbins(2005), είναι οι ακόλουθες:

• Η εκπαίδευση(education), η οποία θεωρείται ως η πιο βασική μέθοδος υποστήριξης. 

Θεωρείται  η  αποτελεσματικότερη  μέθοδος  από  όλες  επειδή  βοηθά  στην   άμεση 

μετάδοση  των  στόχων  της  επιδιωκόμενης  αλλαγής  στους  εργαζόμενους  και  στην 

τακτοποίηση - λύση όλων των παρερμηνειών γύρω από αυτή. Εάν θεωρήσουμε ότι η 
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πηγή της αντίστασης των αλλαγών είναι η αμφιβολία και η παρερμηνεία των πιθανών 

αποτελεσμάτων τους, η εκπαίδευση βοηθάει μέσω των ομαδικών παρουσιάσεων, των 

συζητήσεων ενός προς ένα,  και της αρμονικής, αμφίδρομης, ουσιαστικής επικοινωνίας 

μεταξύ διοίκησης – εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν 

νέες γνώσεις, ικανότητες, στάσεις και συμπεριφορές που απαιτεί η νέα κατάσταση που 

θα προκύψει από την αλλαγή. 

• Η  συμμετοχή(participation)  στη  διαδικασία  των  προτεινόμενων  αλλαγών  όπου 

δημιουργείται  ένα  αίσθημα  υποστήριξης  και  δέσμευσης  για  τους  συμμετέχοντες 

απέναντι στις νέες προτάσεις. Είναι δύσκολο για τους εργαζόμενους να αντισταθούν σε 

μία αλλαγή στην οποία έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι ενώ επιπλέον συνεισφέρουν κατά 

αυτό τον τρόπο στην ποιότητα των εισαγομένων αλλαγών. 

• Η διευκόλυνση και η υποστήριξη(facilitation & support), την οποία παρέχουν οι φορείς 

της αλλαγής ενός οργανισμού στους εργαζομένους της προκειμένου να μειώσουν τα 

επίπεδα αντίστασης τους. Όταν ο φόβος και η αγωνία των εργαζομένων τους ξεπερνά, 

τότε  μέθοδοι  υποστήριξης  όπως  η  συμβουλευτική  υπαλλήλων,  η  επιμόρφωση  και 

εκμάθηση νέων ικανοτήτων, ή τέλος μια μικρή πληρωμένη περίοδος μακριά από την 

επιχείρηση,  ίσως  αποβούν  βοηθητικές  για  την  εισαγωγή  αλλαγών  με  το  μικρότερο 

δυνατό κόστος. Το μειονέκτημα αυτής της τακτικής είναι το κόστος που ίσως είναι 

δυσανάλογο  για  την  επιχείρηση,  ο  χρόνος  που  δαπανάται  και  η  αμφιβολία  για  το 

ευνοϊκό αποτέλεσμα. 

• Η  διαπραγμάτευση(  negotiation)  την  οποία  μπορεί  να  προκαλέσουν  οι  φορείς  των 

αλλαγών ανάμεσα στη διοίκηση και στις ενώσεις των εργαζομένων ή στα συνδικάτα 

τους προκειμένου να διαπραγματευτούν την αντιστάθμιση των απωλειών με κάποιες 

ευνοϊκές  ρυθμίσεις  για  μείωση  των  αντιδράσεων  της  αλλαγής.  Συνήθης  πηγή 

διαπραγματεύσεων ενός οργανισμού είναι τα σωματεία του ή τα συνδικάτα του. Ένας 

ικανοποιητικός διαπραγματευτικός όρος είναι η οικονομική υποστήριξη που μπορεί να 

παρασχεθεί στους εργαζόμενους εν όψει των αλλαγών. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 

θεωρείται ακριβή σχετικά μέθοδος και ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο εκβιασμού από 

τη μία πλευρά των διαπραγματεύσεων προς την άλλη πλευρά. 

• Η  χειραγώγηση(manipulation)  όπου  ουσιαστικά  γίνεται  συγκάλυψη  ανεπιθύμητων 

αποτελεσμάτων  των  αλλαγών  προς  αποτροπή  συναισθηματικού  και  ψυχολογικού 

επηρεασμού  των  εμπλεκομένων  μερών.  Κινήσεις  όπως  διαστρέβλωση  των 

πραγματικών  συνεπειών,  απόκρυψη  δυσάρεστων  πληροφοριών,  δημιουργία  ψευδών 

φημών για δημιουργία  εντυπώσεων,  ανάθεση της  ευθύνης  μέρους  των αλλαγών σε 

πρόσωπα-κλειδιά,  μέλη των αντιδρώντων μερών ,είναι  παραδείγματα χειραγώγησης. 
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Ουσιαστικά  μέσω  της  χειραγώγησης,   ο  στόχος  των  φορέων  της  αλλαγής  σε  ένα 

οργανισμό είναι να αποσπάσουν την επιβεβαίωση συμμετοχής των αντιδρώντων και όχι 

να  τους  πείσουν  να  συμμετέχουν  οικειοθελώς.  Μπορεί  ως  μέθοδος  να  θεωρείται 

σχετικά οικονομική, αλλά κινδυνεύει η αξιοπιστία των φορέων της αλλαγής όταν γίνει 

αντιληπτή η τεχνική τους. 

• Ο  εξαναγκασμός(coercion) όπου  μέσω  σιωπηλής  και  ρητής  εντολής  προς  τους 

εργαζομένους  ενός  οργανισμού  δίδεται  η  εντολή  να  ακολουθηθούν  και  να 

υποστηριχθούν  οι  ερχόμενες  αλλαγές.  Παραδείγματα  εξαναγκασμού  είναι  η  απειλή 

απώλειας της θέσης των εργαζομένων, η κατάργηση προαγωγών, η απειλή μετάθεσης 

και η αρνητική αξιολόγηση. (Robbins, 2005,pp.552-554)

Καθοριστικής σημασίας  είναι  η  στάση  του  ηγέτη  και  των  προγραμματιστών-

υλοποιητών της αλλαγής να κατορθώσουν να υπερνικήσουν τους φόβους των εργαζομένων 

για την εισαγωγή των  αλλαγών  σε  ένα  οργανισμό  και  να  μειώσουν  τις  αρνητικές 

αντιδράσεις τους.  

2.4.3 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην οργανωσιακή αλλαγή     

Όσον αφορά στη θεωρητική προσέγγιση της οργανωσιακής αλλαγής, μέχρι στιγμής 

έχει  διατυπωθεί  η  θεωρία  του  Lewin,  η  θεωρία  του  Kotter,  η  θεωρία  της  έρευνας-

δράσης(action-research) και η θεωρία της οργανωσιακής ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με  τον  Robbins(2005),  o Lewin(1951) διατύπωσε τη θεωρία  των  τριών 

επιπέδων(three step model)  ,  τα  οποία  θα  έπρεπε  να  διακρίνονται  στην  περίπτωση  της 

επιτυχημένης εισαγωγής αλλαγών σε ένα οργανισμό. Συγκεκριμένα, το μοντέλο προβλέπει 

τα  εξής  τρία  στάδια:  ξεπάγωμα(unfreezing)  της  υπάρχουσας  κατάστασης, 

μετακίνηση(moving) σε μια νέα κατάσταση και ξαναπάγωμα(refreezing) σε νέα κατάσταση 

με  τη  σκέψη  να  γίνει  μόνιμη.  Σε  μια  υπάρχουσα  κατάσταση  επικρατεί  μια  δεδομένη 

ισορροπία, όπου για να επιτευχθεί η εισαγωγή μιας αλλαγής θα πρέπει να «ξεπαγώσει» ή 

αλλιώς να ανατραπεί το υπάρχον καθεστώς ισορροπίας. Στο σημείο αυτό επεμβαίνουν τόσο 

οι δυνάμεις αλλαγής όσο και οι αποτρεπτικοί παράγοντες και πιέζουν με τέτοιο τρόπο ώστε 

να σημειωθεί κίνηση στην υπάρχουσα κατάσταση και να σημειωθεί η αναμενόμενη αλλαγή, 

όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.1
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Σχήμα 2.1. Θεωρία ξεπαγώματος υπάρχουσας κατάστασης.

            
Πηγή: Robbins, S.,2005, Organizational behaviour, New Jersey, International Edition          

Από τη στιγμή που πραγματοποιείται η αναμενόμενη αλλαγή, αν επιθυμούμε να είναι 

επιτυχημένη  θα πρέπει να επιδιώξουμε την  παγίωση της για αρκετό διάστημα. Εάν δεν 

πραγματοποιηθεί,  τότε  κινδυνεύει  η  επιτυχία  της  και  οι  εργαζόμενοι  θα  επιδιώξουν  να 

επανέλθουν στην προγενέστερη κατάσταση. Επομένως το ζητούμενο της νέας παγίωσης θα 

είναι  η  σταθεροποίηση  της  μέσω  της  εξισορρόπησης  των  αποτρεπτικών  και 

εξισορροπητικών δυνάμεων.(Robbins, 2005 pp.555-556)

Σύμφωνα με το Robbins(2005), o Kotter(1995), βασίστηκε στη θεωρία του Lewin 

για να επεκτείνει και να βελτιώσει το μοντέλο πάνω στις εισαγόμενες αλλαγές. Ο  Kotter 

ξεκίνησε με τα βασικά λάθη που κάνουν οι managers όταν επιχειρούν να εισάγουν αλλαγές 

και αφορούν κυρίως στη δημιουργία της αίσθησης του επείγοντος της ανάγκης για αλλαγή. 

Εντόπισε ένα σωρό ελαττώματα και ελλείψεις στην προσπάθεια εισαγωγής αλλαγών: την 

έλλειψη  οράματος  αλλαγής,  την  αδυναμία  δημιουργίας  βραχυπρόθεσμων  και 

πραγματοποιήσιμων στόχων, και την ανικανότητα αποτελεσματικής εισαγωγής των αλλαγών 

στην  κουλτούρα  της  επιχείρησης.  Έτσι  οδηγήθηκε  στη  δημιουργία  των  ακολούθων 

προτάσεων-λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την εισαγωγή αλλαγών σε 

μια επιχείρηση:

1.  Καθιέρωση του αισθήματος του επείγοντος για την εισαγωγή αλλαγών, με τη 

διαμόρφωση μιας ελκυστικής  και ακαταμάχητης  νέας κατάστασης. 

2.  Δημιουργία μίας ομάδας συνασπισμού & καθοδήγησης με αρκετή δύναμη να 

ηγηθεί των αλλαγών. 

3.  Δημιουργία  ενός  οράματος  για  τη  διεύθυνση  των  αλλαγών  και  τον  έλεγχο 

στρατηγικών για την προώθηση τους.
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4.  Διοχέτευση του οράματος μέσα στον οργανισμό.  

Οι τέσσερις αυτές προτάσεις σχετίζονται με τη φάση του «ξεπαγώματος» που 

προτείνει ο Lewin ενώ τα επόμενα τρία στάδια σχετίζονται με τη φάση της «μετακίνησης» 

5.  Ενδυνάμωση  των  συμμετεχόντων  στις  διαδικασίες  αλλαγής   μέσω 

απομάκρυνσης  των  εμποδίων  και  αναπτέρωση  του  ηθικού  τους  για  ανάληψη 

ρίσκων και επίλυσης προβλημάτων.

6.  Προγραμματισμός,  δημιουργία  και  συστηματοποίηση  αμοιβών  για  μικρές 

«νίκες» που θα οδηγήσουν προς το νέο στόχο

7.  Εδραίωση των  νέων βελτιώσεων και προσαρμογή των νέων προγραμμάτων σε 

προγράμματα αλλαγής. 

8.  Ενίσχυση  των  νέων  αλλαγών  μέσω  της  σύνδεσης  ανάμεσα  στις  νέες 

συμπεριφορές και την οργανωσιακή επιτυχία. 

Η τελευταία πρόταση συνάγεται από τη φάση του «ξαναπαγώματος» της θεωρίας του 

Lewin ενώ σαν ένα γενικότερο σχολιασμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι  η  διαφορά της 

θεωρίας  του  Kotter από  του  Lewin είναι  ότι  περιλαμβάνει  περισσότερες  λεπτομέρειες. 

(Robbins, 2005, pp.556-557)

Σύμφωνα  με  το  Robbins(2005),  η θεωρία  της  ΄Ερευνας-Δράσης προωθεί  τη 

διαδικασία  αλλαγών  που  στηρίζεται  στη  διαδοχή  σχεδιασμένων  ενεργειών   που 

διευκολύνουν  τον  προγραμματισμό  δράσης.  Τα  στάδια  είναι  τα  ακόλουθα:  Διάγνωση, 

Ανάλυση, Σχεδιασμός, Δράση και τέλος Αξιολόγηση.  Δηλαδή, αρχικά γίνεται διάγνωση των 

προβλημάτων που δηλώνουν την αναγκαιότητα εισαγωγής αλλαγών σε ένα οργανισμό. Στη 

συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται και προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με τις ανάγκες 

της επιχείρησης που απαιτούν αλλαγή και εξωτερική παρέμβαση. Γίνεται ο σχεδιασμός της 

δράσης  και  των  απαιτήσεων του  οργανισμού  ή  της  επιχείρησης  και  πραγματοποιείται  η 

αλλαγή(δράση).  Τελευταία  λαμβάνει  χώρα  η  αξιολόγηση,  κατά  την  οποία  συλλέγονται 

δεδομένα  σχετικά  με  το  αρχικό  πρόβλημα,  συγκρίνονται  με  τα  αποτελέσματα  και 

προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα των αλλαγών. Το θετικό σημείο 

αυτής  της  θεωρίας  είναι  ότι  ο  φορέας  ή  οι  φορείς  της  αλλαγής  ενός  οργανισμού 

επικεντρώνονται  στην  ανεύρεση  προβλημάτων  και  επιδιώκουν  την  επίλυση  τους  με  τη 

βοήθεια της κατάλληλης λύσης. Συνεργοί τους στο σημείο αυτό είναι οι εργαζόμενοι του 

οργανισμού  που  μπορούν  να  λειτουργήσουν  προς  όφελος  των  ιδίων  και  να  συμβάλουν 

ενεργά στην προώθηση των αλλαγών. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι γίνονται «τροχοί» 

της άμαξας των αλλαγών και όχι τροχοπέδη τους. (Robbins, 2005,pp.557-558)

Η θεωρητική προσέγγιση σύμφωνα με το  Robbins(2005)  πάνω στην οργανωσιακή 

αλλαγή ολοκληρώνεται με τη θεωρία της Οργανωσιακής Ανάπτυξης η οποία είναι βασισμένη 
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σε  ανθρώπινες  και  δημοκρατικές  αξίες  προκειμένου  να  υποστηρίξει  τη  βελτίωση  της 

οργανωσιακής απόδοσης και την ευημερία των εργαζομένων. Η θεωρία της Οργανωσιακής 

Ανάπτυξης υποστηρίζει τόσο την οργανωσιακή όσο και την εξατομικευμένη εξέλιξη των 

εργαζομένων, με  συμμετοχικές  και συνεργατικές μεθόδους. 

  Οι αξίες που χαρακτηρίζουν τη θεωρία της Οργανωσιακής Ανάπτυξης είναι οι εξής:  

 Σεβασμός για  τον  Άνθρωπο και  διαχείριση των εργαζομένων με  αξιοπρέπεια και 

υποστήριξη

 Η αποδοτική και  υγιής  επιχείρηση έχει  ανοιχτά  συστήματα,  δίνει  βαρύτητα  στην 

αυθεντικότητα και ενισχύει το κλίμα υποστήριξης και την εμπιστοσύνης.

 Επιδιώκεται η  κατάργηση των αυστηρών ιεραρχικών δομών και της γραφειοκρατίας.

 Τα προβλήματα  βγαίνουν στην επιφάνεια χωρίς να θάβονται και να υποσκελίζονται.

 Ενισχύεται η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων για τις διαδικασίες 

αλλαγής προκειμένου να δεσμευτούν προσωπικά και να υποστηρίξουν την εισαγωγή 

τους.  (Robbins,2005,p558). 

      2.4.4 Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών-μελέτες περιπτώσεων  
Κατά  τη  διαδικασία  αναδιοργάνωσης  και  αλλαγών  στις  επιχειρήσεις  και  στους 

οργανισμούς πολλές φορές τίθεται το εξής ερώτημα: «Πως θα οργανωνόταν μια επιχείρηση 

εάν επρόκειτο να οργανωθεί από την αρχή;» Στη συνέχεια διερευνάται κάθε διαδικασία της 

επιχείρησης και η συμβολή της στο τελικό αποτέλεσμα. Οι μη αποτελεσματικές διαδικασίες 

καταργούνται και παράλληλα εισάγονται νέα συστήματα λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα αυτών 

των λειτουργιών, οι θέσεις εργασίας, που σχετίζονται με τις διαδικασίες προς κατάργηση 

παύονται  και  οι  εργαζόμενοι  έρχονται  αντιμέτωποι  με  την  ανεργία  ή  με  προγράμματα 

επανεκπαίδευσης σε άλλα αντικείμενα και θέσεις εργασίας. 

  Σύμφωνα  με  το  Robbins(2005)  τα  βασικά  και  κρίσιμα  σημεία  για  την 

αναδιοργάνωση  μιας  επιχείρησης  είναι  η  αναζήτηση  των  χαρακτηριστικών  της  που  την 

προάγουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που αποτελούν τα 

μυστικά  της  επιτυχίας  μιας  επιχείρησης.  Τέτοιο  παράδειγμα  θα  μπορούσε  να  είναι  ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία, το κανάλι διανομής της εταιρείας, το εξειδικευμένο προσωπικό της 

ίσως,  ή  ακόμη η  άριστη τεχνική υποστήριξη  της  επιχείρησης.  Δεν  αρκεί  όμως απλώς η 

ύπαρξη  αυτών  των  χαρακτηριστικών,  χρειάζεται  ταυτόχρονα  να  γίνει  εκτίμηση  της 

διαδικασίας ροής τους όπου ενδεχομένως να ξεχωρίσουν σημεία που χρήζουν αλλαγών και 

επέμβασης εκ  μέρους  της  επιχείρησης.  Επομένως,  καταλήγουμε στο  κρίσιμο σημείο της 

αναδιοργάνωσης  οριζόντιων  διαδικασιών  μιας  επιχείρησης(horizontal process)  όπου 

εισάγονται έννοιες όπως οι διαλειτουργικές  και οι αυτοδιοικούμενες ομάδες που επιδιώκουν 

τη βελτίωση των διαδικασιών και όχι των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 
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Δυστυχώς όμως, η αναδιοργάνωση ως μέθοδος χρησιμοποιείται ως τρόπος μείωσης 

προσωπικού  και  άσκησης  ψυχολογικής  πίεσης  στους  εναπομείναντες  υπαλλήλους  μιας 

επιχείρησης  ή  ενός  οργανισμού.  Οι  οποίοι  ομολογούν  ότι,  μετά  κάποια  διαδικασία 

αναδιοργάνωσης  στην  επιχείρηση  όπου  απασχολούνται,  συνήθως  δεν  έχουν  το  ίδιο 

αντικείμενο  ή  δε  βρίσκονται  στην  ίδια  θέση  εργασίας  πλέον.  Οι  νέες  θέσεις  εργασίας 

απαιτούν νέες γνώσεις,  νέα προσόντα,  αυξημένες  ευθύνες και  διατήρηση του φόβου για 

απώλεια της εργασίας.(Robbins, 2005, pp.563-4).

Με  το  θέμα  της  αξιολόγησης  ενός  εισηγμένου  συστήματος  αλλαγών  σε  ένα 

οργανισμό ή ίδρυμα καταπιάνεται το άρθρο των  Hacker & Washington (2004): “How do we 

measure the implementation of large-scale change?”   Οι  συγγραφείς  κάνουν  θεωρητική 

ανασκόπηση  στη  μεθοδολογία  αξιολόγησης  αλλαγών  και  στη  συνέχεια  διερευνούν  μια 

μελέτη περίπτωσης του κράτους της Μποτσουάνα. Αρχικά, υποστηρίζουν ότι μικρές αλλαγές 

πρέπει να πραγματοποιούνται ετησίως σε κάθε οργανισμό, ενώ μεγάλες αλλαγές θα πρέπει 

να  πραγματοποιούνται  κάθε  τέσσερα  ή  πέντε  χρόνια.  Παρόλα  αυτά,  το  70%  των  νέων 

αλλαγών  που  επιχειρούνται  αποτυγχάνουν  (Beer and Nohria,  2000).  Ένα  πρόγραμμα 

αλλαγών   είναι  επιτυχημένο όταν  πραγματοποιούνται  τα  ποθούμενα  αποτελέσματα.  Το 

δυσάρεστο είναι ότι τα αποτελέσματα πολλές φορές αργούν να φανούν ενώ οι οργανισμοί 

βιάζονται  να  δείξουν  αποτελέσματα,  για  αυτό  και  καταλήγουμε  στο  συμπέρασμα  ότι 

χρειάζεται να ερευνηθεί η διαδικασία των αλλαγών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα τους. 

Ένας τρόπος να διερευνηθεί η επιτυχημένη εισαγωγή αλλαγών είναι αν συνδέεται το πλάνο 

αλλαγών με τους επιτεύξιμους στόχους της επιχείρησης. Στη συνέχεια, κρίσιμο σημείο είναι 

εάν χρησιμοποιούνται  οι  κατάλληλες  στρατηγικές για  την επίτευξη των στόχων και  πως 

εφαρμόζονται. Οι στρατηγικοί στόχοι μεταφράζονται σε ετήσια απόδοση, καταμερίζοντας 

τους μέσα στην επιχείρηση και υποκινώντας τους υπαλλήλους κατάλληλα. Το επόμενο βήμα 

αφορά στην επαλήθευση των δραστηριοτήτων ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους και 

στον επαναπροσδιορισμό τους αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η επαλήθευση τους λειτουργεί ως 

κινητήριος μοχλός στην πραγματοποίηση στόχων.  

 Το  κράτος  της  Μποτσουάνα  εν  όψει  των  50  ετών  ανεξαρτησίας  της  που 

συμπληρώνονται  το  2016,  έχει  θεσπίσει  ένα  πλάνο  αλλαγών  (βελτίωσης)  της  δημόσιας 

διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων, του κοινοβουλίου, της αστυνομίας και 

του  στρατού.  Για  την  αξιολόγηση  του  προγράμματος  αλλαγών  πραγματοποιήθηκε  μια 

έρευνα  μέσω  ερωτηματολογίων  δύο  χρόνια  μετά  την  έναρξη  του  προγράμματος.  Τα 

συμπεράσματα ανέφεραν ότι από τα 16 υπουργεία της έρευνας, τα 4 συγκέντρωσαν μέσο 

όρο ανώτερο του 5.0 και στις έξι ενότητες του ερωτηματολογίου. Τα 8 υπουργεία βρισκόταν 

ανάμεσα στο 3.0 και  5.0,  ενώ τα υπόλοιπα 4 συγκέντρωσαν λιγότερο του 3.0.  Από την 
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έρευνα  ήταν  εύκολο  να  αναδυθεί  στην  επιφάνεια  η  μειονεξία  των  συμμετεχόντων  στο 

πρόγραμμα  της αλλαγής. Ουσιαστικά, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ένα κενό ανάμεσα στην 

ύπαρξη ενός ξεκάθαρου οράματος  και  των σωστών στρατηγικών για την επίτευξη του. 

Τυπικό  αποτέλεσμα  όταν  η  νοοτροπία  και  το  στυλ  υπερβαίνουν  την  ουσία.  Εκεί  που 

ξεχώρισαν οι ανεπαρκείς  ερμηνευτές των αλλαγών ήταν το σημείο του ελέγχου. Όλα τα 

υπουργεία  πραγματοποιούν   ελέγχους  αλλά  υπάρχει  ένα  μεγάλο  κενό  ποιότητας  και 

αποτελεσμάτων, αλλά και έλλειψης κατανόησης της αιτίας των αλλαγών από όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης είναι 

απαραίτητη  στην  εφαρμογή  συστήματος  αλλαγών.  Συγκεκριμένα,  ένα  μεγάλο  πλάνο 

αλλαγών προϋποθέτει μεγάλα οικονομικά ποσά, μεγάλα περιθώρια χρόνου και δυνατότητες 

από  το  προσωπικό.  Η  ύπαρξη  τόσο  μεγάλων  δυναμικών  δε  σημαίνει  απαραίτητα  ότι 

πραγματοποιείται ουσιαστική αλλαγή. (Hacker & Washington,2004,pp.52-59).    

Την επίδραση των οργανωσιακών αλλαγών στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων, 

του  ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα,  αλλά  και  τις  αλλαγές  μεταξύ  τους  στο  Ηνωμένο 

Βασίλειο, εξετάζει η έρευνα που δημοσιεύεται στο άρθρο του  Worrall et al.,(1998) “  The 

impact of organizational change on the work experiences and perceptions of public sector 

managers” Το άρθρο βασίζεται στην πενταετή έρευνα των συγγραφέων που διενέργησαν με 

βάση ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε το 1997 και 1998 σε 5.000 άτομα μέλη του Institute 

of Management. Το δείγμα της μελέτης διακρίνεται σε 3 κατηγορίες: δημόσιοι υπάλληλοι, 

υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι συγγραφείς επιχειρούν 

να διερευνήσουν τις  διαφορές στις  αντιλήψεις  των  managers των παραπάνω κατηγοριών 

σχετικά με την εικόνα που έχουν για τον οργανισμό τους ως χώρο εργασίας, την εφαρμογή 

των διαφορετικών τρόπων διοίκησης και την ικανοποίηση από τη δουλειά τους.  

Τα τελευταία 20 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν πραγματοποιηθεί τεράστιες 

αλλαγές  στο  δημόσιο  τομέα:  πρώην  δημόσιες  επιχειρήσεις  ιδιωτικοποιήθηκαν,  οι 

προϊοκεντρικές υπηρεσίες έδωσαν τη θέση τους στις πελατοκεντρικές  φέρνοντας στο κέντρο 

του ενδιαφέροντος των υπηρεσιών τον πελάτη-χρήστη, και γενικότερα άλλαξαν οι υποδομές, 

το στυλ διακυβέρνησης, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι καθημερινές συναλλαγές αλλά και το 

πιο  σημαντικό  άλλαξε  η  φύση  των  σχέσεων  ανάμεσα  στον  εργοδότη-κράτος  και  τον 

εργαζόμενο. 

35



Πίνακας:2.1: Ποσοστά οργανωσιακών αλλαγών κατά τα έτη 1997 & 1998.

Πηγή: Worrall, L. & Cooper, C. & Campbell-Jamison, F., (2000), “The impact of organizational 
change  on  the  work experiences  and perceptions  of  public  sector  managers”,  Personnel  Review, 
Vol.29, No 5, pp.613-636 

Όσον  αφορά  στα  αποτελέσματα  της  έρευνας  των  συγγραφέων  σχετικά  με  την 

οργανωσιακή αλλαγή διαπιστώθηκε θετική αύξηση από το 1997 στο 1998 κατά 3%, όπως 

απεικονίζεται  στον  ανωτέρω  πίνακα  2.1.  Αυτό  φανερώνει  μια  δυναμικότητα  για  τις 

επιχειρήσεις  του Η.Β. αλλά και  μία αυξανόμενη ένταση στα προγράμματα αλλαγών που 

συνοδεύεται  με  αύξηση  της  αστάθειας  των  εργαζομένων  και  του  συναισθήματος 

ανασφάλειας τους. Από το 1997 στο 1998 παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των στελεχών 

που εμπλέκονται σε προγράμματα αναδιοργάνωσης, εν τούτοις δεν επηρεάζεται η θέση της 

βάσης των συμμετεχόντων, ούτε όμως η έκταση των αλλαγών είναι ίδια στους τρεις τομείς 

που  εξετάζονται  στο  άρθρο.  Ωστόσο,  ο  ιδιωτικός  τομέας  υστερεί  στον  τομέα  της 

αναδιοργάνωσης σε σχέση με το δημόσιο τομέα αλλά και τον τομέα των υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας.   Στη  συνέχεια,  παρατίθεται  ο  πίνακας  2.2  όπου  απεικονίζονται  αναλυτικά  τα 

ποσοστά που αφορούν στον κάθε τομέα για το έτος 1998. 

Πίνακας 2.2: Ποσοστά οργανωσιακών αλλαγών κατά το έτος 1998.

Πηγή:  Πηγή: Worrall, L.  &  Cooper, C.  &  Campbell-Jamison, F., (2000), “The  impact  of 
organizational  change  on  the  work  experiences  and  perceptions  of  public  sector  managers”, 
Personnel Review, Vol.29, No 5, pp.613-636 .
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Παρατηρούμε ότι σε ένα συνολικό ποσοστό 65%  οι τομείς επηρεάζονται  από τις 

οργανωσιακές αλλαγές  και στη συνέχεια οι τομείς αναλύονται σε βάθος. Οι συγγραφείς του 

άρθρου επιδιώκουν να αποδείξουν ότι οι επιμέρους τομείς που σχετίζονται με το δημόσιο 

τομέα επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές. Συγκεκριμένα στον τομέα των υπηρεσιών 

κοινής  ωφελείας,  οι  αλλαγές  πλησιάζουν  το  90% των πεπραγμένων ενώ το  χαμηλότερο 

ποσοστό  εντοπίζεται  στον  τομέα  της  συμβουλευτικής  με  32%.  Η  δημόσια  διοίκηση,  η 

εκπαίδευση,  η  υγεία  και  οι  υπηρεσίες  επείγουσας  ανάγκης  παρουσιάζουν  αλλαγές  με 

ποσοστά πάνω του 64%. Στο δημόσιο τομέα το πιο δημοφιλές πρόγραμμα αλλαγών είναι η 

μείωση του κόστους, η μείωση προσωπικού, η διακοπή εργασιών κάποιων υπηρεσιών και η 

αλλαγή κουλτούρας. Τα στελέχη των υπηρεσιών θεωρούν ότι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα 

στον κλάδο τους είναι η εισαγωγή της προσωρινής απασχόλησης και της εισαγωγής του 

συστήματος  απασχόλησης   προσωπικού  μέσω  εργολαβιών.  Ο  τομέας  των  υπηρεσιών 

επιθυμεί  να  ενταχθεί  στο  κλίμα  ελεύθερου  ανταγωνισμού  της  ιδιωτικής  αγοράς.  Οι 

συγγραφείς στη συνέχεια επιχειρούν να  εξερευνήσουν την άποψη των στελεχών για την 

επίδραση της πραγματοποιούμενης αναδιοργάνωσης: α)στην απόδοση των οργανισμών και 

των επιχειρήσεων και β) στις όψεις της εργασιακής τους καριέρας.

Οι  συγγραφείς  έχουν  καταλήξει  σε  σημαντικά  συμπεράσματα  αναφορικά  με  την 

επίδραση  των  αλλαγών  στο  Η.  Β.:  αρχικά,  διαπίστωσαν  ότι  η  αναδιοργάνωση  των 

επιχειρήσεων, ειδικά των δημόσιων οργανισμών και των υπηρεσιών, προξενεί μείωση του 

προσωπικού κατά δεξιότητες και εμπειρίες επειδή οι εξειδικευμένοι και ακριβοπληρωμένοι 

εργαζόμενοι αντικαθίστανται από προσωπικό προσωρινής απασχόλησης βάση εργολαβιών. 

Δεύτερον, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι επιδράσεις της αναδιοργάνωσης είναι αρνητικές ως 

προς το ηθικό, την πίστη, την παρακίνηση και την ασφάλεια του προσωπικού, ειδικότερα 

στις  δημόσιες  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς.  Επίσης,  διερωτώνται  πόσο  καλά  γίνεται  η 

διαχείριση  των  αλλαγών  στις  επιχειρήσεις,  πόσο  εξετάζονται  τα  ενδιαφέροντα  των 

εργαζομένων και συμμετεχόντων στη διοίκηση και αν είναι αποδοτικές οι επικοινωνιακές 

στρατηγικές των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θεωρούν απαραίτητες 

τις αλλαγές για την αντίστοιχη προσαρμογή στις διεθνείς επιταγές των ιδιωτικών αγορών 

ενώ οι  εργαζόμενοι  στο  δημόσιο  τομέα και  στις  υπηρεσίες  διερωτώνται  αν  τελικά είναι 

απαραίτητο να γίνονται οι  αλλαγές τόσο γρήγορα και τόσο επιβεβλημένα και  αν γίνεται 

σωστά η διαχείριση τους.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να καταθέσουν την άποψη τους για 

την ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους αλλά και την άποψη τους σχετικά με το 

στυλ άσκησης διοίκησης. Όπως είναι αναμενόμενο, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι 

οι πλέον δυσαρεστημένοι: εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη δουλειά τους, 

37



θεωρούν ότι είναι υπερφορτωμένοι με αντικείμενα εργασίας, οι ευκαιρίες για την καριέρα 

τους είναι περιορισμένες, και τέλος δεν έχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο τους. 

Μεγάλο ενδιαφέρον  παρουσιάζει η έρευνα για το στυλ άσκησης διοίκησης. Το ύφος του 

δημόσιου τομέα εμφανίζεται ως ιδιαίτερα γραφειοκρατικό, επιφυλακτικό και παραδοσιακό. 

Στις  υπηρεσίες  επικρατεί  συγκεντρωτικό  ύφος,  αυταρχικό,  αντιδραστικό  και  επικρατεί 

κρυψίνοια. Σχετικό είναι το διάγραμμα 2.1 που παρουσιάζεται:

Διάγραμμα 2.1: Στυλ άσκησης διοίκησης

Πηγή:  Worrall, L. & Cooper, C. & Campbell-Jamison, F., (2000), “The impact  of organizational 
change  on  the  work experiences  and perceptions  of  public  sector  managers”,  Personnel  Review, 
Vol.29, No 5, pp.613-636.

Σε  παρόμοιο  μοτίβο  κινείται  η  ανάλυση  των  απαντήσεων  σχετικά  με  την 

αντιμετώπιση των ερωτηθέντων ως προς το πώς βλέπουν το χώρο εργασίας τους: ο δημόσιος 

τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλό οργανωσιακό ηθικό, από κενό ανάμεσα σε αυτό που 

προβάλλει και σε αυτό που πραγματικά είναι, από υπερπληροφόρηση, από ανικανότητα της 

διοίκησης να λάβει σοβαρά υπόψη της την υγιεινή και ασφάλεια των υπαλλήλων, και από 

την ύπαρξη μιας κουλτούρας αναζήτησης ευθυνών και καλλιέργειας φόβου. Επιπλέον από τα 

παραπάνω,  οι  εργαζόμενοι  των υπηρεσιών υποστηρίζουν ότι  ο  τομέας  τους χειροτερεύει 

κάθε χρόνο και φοβούνται ως προς την εξασφάλιση της εργασίας τους και για τα επόμενα 

χρόνια ενώ και στους τρεις τομείς καταρρίπτεται η άποψη ότι οι εργαζόμενοι είναι ο πιο 

σημαντικός πόρος ενός οργανισμού. Παρατίθεται το διάγραμμα 2.2 με τη διαγράμμιση των 

ανωτέρω: 
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Διάγραμμα 2.2: άποψη των εργαζομένων για το χώρο εργασίας τους.

Πηγή:  Worrall, L. & Cooper, C. & Campbell-Jamison, F., (2000), “The impact  of organizational 
change  on  the  work experiences  and perceptions  of  public  sector  managers”,  Personnel  Review, 
Vol.29, No 5, pp.613-636

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά 

προβλήματα στο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς νιώθουν ότι 

τους  εκμεταλλεύονται,  ότι  είναι  υπερφορτωμένοι  με  εργασίες,  και  ότι  υπολείπονται  των 

απαραίτητων πόρων για την επιτέλεση του έργου τους. Επίσης, το ηθικό των εργαζομένων 

στους  οργανισμούς  των  δύο  αυτών  τομέων  είναι  χαμηλό  και  κυριαρχεί  μία  εκβιαστική 

κουλτούρα. Από ότι προκύπτει το επίπεδο των αλλαγών  στους δύο αυτούς τομείς δεν είναι 

επιτυχημένο, ούτε η διοίκηση αλλαγών τους επίσης. (Worrall et al., 2000, pp.613-636).        
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Σύμφωνα με τους Vakola & Nikolaou (2005), σε άρθρο του Armenakis et al. (1993), 

μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις και η νοοτροπία θεωρούνται 

κρίσιμα  χαρακτηριστικά  για  την  επιτυχημένη  εισαγωγή  αλλαγών.  Οι  εργαζόμενοι  μιας 

επιχείρησης, που σχεδιάζει την εισαγωγή αλλαγών, έχουν ανάγκη να αισθανθούν την ύπαρξη 

υποστηρικτικών μηχανισμών όπως η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, η ανακατανομή των 

πόρων, οι ανταμοιβές, η εκπαίδευση, η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 

αλλαγών  κ.α.,  διαφορετικά  οι  αλλαγές  θα  αποτελούν παράγοντα  άγχους  για  αυτούς.  Το 

άγχος που προέρχεται από τις οργανωσιακές αλλαγές θα δημιουργεί αρνητική άποψη για 

αυτές  και  έτσι  στη  συνέχεια  θα  είναι  αρνητικός  παράγοντας  και  εμπόδιο.  Γίνεται  έτσι 

αντιληπτό ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και στη νοοτροπία για την 

οργανωσιακή αλλαγή. 

Η οργανωσιακή δέσμευση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αποδοχή των αλλαγών 

από  τους  εργαζόμενους.  Οι  Vakola &  Nikolaou (2005),  αναφέρονται  στην  άποψη  του 

Iverson (1996) ότι η δέσμευση είναι ο δεύτερος ισχυρότερος παράγοντας μετά την ένταξη 

των  εργαζομένων  σε  εργασιακό  σωματείο  για  την  αποδοχή  αλλαγών.  Οι  Lau και 

Woodman(1995)  κατά  τους  Vakola &  Nikolaou (2005),   αναφέρουν  ότι  ένας  υψηλά 

δεσμευμένος υπάλληλος θα δεχτεί  με μεγαλύτερη ευκολία τις εισαγόμενες οργανωσιακές 

αλλαγές εφόσον κρίνει ότι θα επωφεληθεί. Αντίστοιχα, θα τις απορρίψει εάν κρίνει ότι δεν 

επωφελείται.  Επομένως, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κρίνεται ότι υπάρχει θετική σχέση 

ανάμεσα στην οργανωσιακή δέσμευση και στη νοοτροπία για την οργανωσιακή αλλαγή. 

Όσον αφορά στο πρακτικό κομμάτι της  έρευνας των συγγραφέων, συμμετείχαν 292 

άτομα από διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις από τους οποίους τα 41.8% ήταν άνδρες και το 

58.2% ήταν γυναίκες. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (53.3%) ήταν ηλικίας 37 έως 55 

ετών ενώ το 38.6% των συμμετεχόντων είναι 21 έως 36 ετών. Το επίπεδο της μόρφωσης 

ποικίλλει  για  τους  συμμετέχοντες  όπου  το  24%  είναι  απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,  το  12.2%  πτυχιούχοι  ανωτέρων  σχολών,  το  46.2%  πτυχιούχοι  ανωτάτων 

σχολών  και  το  13.5%  κατέχουν  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών.  Όσον  αφορά  στον 

επαγγελματικό  τομέα,  το  51.6%  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα  κατέχουν  διοικητικές 

θέσεις, το 13.5% απασχολούνται στον τεχνικό κλάδο, το 9% είναι μεσαία στελέχη και τέλος 

μόλις το 7.1% της έρευνας είναι ανώτερα στελέχη στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου φανερώνει ότι υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στο εργασιακό άγχος και στις οργανωσιακές αλλαγές. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες 

που προκαλούν άγχος συνδέονται αρνητικά με τις προτεινόμενες αλλαγές, εκτός από δύο 

παράγοντες:  τον  έλεγχο και  τις  επικοινωνίες.  Αντίθετα,  παράγοντες  όπως  οι  κακές 

εργασιακές  σχέσεις,  ο  φόρτος  εργασίας,  ο  αθέμιτος  ανταγωνισμός προκαλούν  αρνητικές 
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απόψεις  για  τις  οργανωσιακές  αλλαγές  και  εμποδίζουν  τις  προτεινόμενες  αλλαγές. 

Ειδικότερα,  η  έλλειψη  υποστηρικτικού  περιβάλλοντος  η  οποία  εκδηλώνεται  με  κακές 

εργασιακές  σχέσεις είναι  ο  ισχυρότερος  ανασταλτικός  παράγοντας  των  εισαγόμενων 

οργανωσιακών  αλλαγών.  Τα ευρύτερα της έρευνας δείχνουν ότι  οι  εργασιακές σχέσεις 

παίζουν όντως πολύ σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες αλλαγές. Όταν σε ένα περιβάλλον 

εργασίας  υπάρχει  έντονη  υποστήριξη  μεταξύ  των  εργαζομένων  τότε  αντιμετωπίζουν πιο 

εύκολα την πίεση από τις επερχόμενες οργανωσιακές αλλαγές. Ή γενικότερα τα άτομα που 

βιώνουν  υψηλή  υποστήριξη  από  το  περιβάλλον  τους  αντιμετωπίζουν  πιο  άνετα  τις 

προτεινόμενες αλλαγές.  Άλλο ένα θέμα που εξαρτά την άποψη των εργαζομένων με τις 

οργανωσιακές  αλλαγές  είναι  η  εκπαίδευση  τους.  Ένας  υπάλληλος  έχει  την  ανάγκη  να 

αισθανθεί ότι εκπαιδεύεται αρκετά και ιδίως σε περίοδο αλλαγών καθώς η αποτελεσματική 

επικοινωνία μειώνει το φόβο και την αβεβαιότητα και επομένως την αντίσταση στις αλλαγές. 

Επίσης, άλλος ένας παράγοντας που καθορίζει την αρνητική αντίληψη των εργαζομένων για 

την  οργανωσιακή  αλλαγή  είναι  το  σύστημα  αμοιβών  και  ανταμοιβών.  Οι  οικονομικές 

απολαβές είναι καθοριστικές για το πώς αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος την αξία του μέσα 

στην επιχείρηση αλλά και για τον τρόπο που πραγματοποιείται μία προτεινόμενη αλλαγή. 

Π.χ.  η  συμμετοχή  ενός  εργαζόμενου  σε  ένα  πρόγραμμα  αλλαγών  θα  πρέπει  να 

περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση του και να λαμβάνεται υπόψη για την αμοιβή του ώστε να 

νιώσει ότι ανταμείβεται η προσπάθεια του. 

Επίσης,  μέσω της έρευνας  προέκυψε η θετική σχέση που υπάρχει  ανάμεσα στην 

οργανωσιακή  δέσμευση  και  στη  θετική  άποψη  υπέρ  των  οργανωσιακών  αλλαγών.  Όσο 

περισσότερο οι εργαζόμενοι ταυτίζονται με την επιχείρηση τους, τόσο περισσότερο είναι 

πρόθυμοι να δεχτούν μία οργανωσιακή αλλαγή.  

Τέλος,  η  έρευνα  των  συγγραφέων  περιλαμβάνει  κάποιες  σοβαρές  παραδοχές  και 

επιπτώσεις για το θέμα των οργανωσιακών αλλαγών. Αρχικά, αποδείχτηκε ότι οι καλές και 

αποδοτικές  εργασιακές  σχέσεις  είναι  σημαντικές  για  τις  οργανωσιακές  αλλαγές.  Η 

διαχείριση  των  συγκρούσεων  μέσα σε  μια  επιχείρηση,  η  υποστήριξη  υγιών  εργασιακών 

σχέσεων και η σωστή επικοινωνία συνεισφέρουν στη διαμόρφωση θετικών απόψεων υπέρ 

των οργανωσιακών αλλαγών. Δεύτερον, οι οργανισμοί οφείλουν να στηρίξουν το επιπλέον 

φορτίο  που  επιφέρουν  οι  αλλαγές.  Π.χ.  εάν  για  μια  χρονική  περίοδο  συνυπάρχουν  δύο 

συστήματα σε μια επιχείρηση, τότε θα πρέπει η διοίκηση να στηρίξει τους εργαζόμενους, 

διαφορετικά οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν από το επιπλέον εργατικό φορτίο και δε θα 

υποστηρίζουν τις εισερχόμενες οργανωσιακές αλλαγές. Γενικότερα, η διοίκηση οφείλει να 

υποστηρίζει  λύσεις  για προβλήματα εργασιακού και  οργανωσιακού άγχους  για να είναι 
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ελκυστικότερες και περισσότερο υγιείς οι επιχειρήσεις.(Vakola & Nikolaou, 2005,  pp.160-

174).

Οι δημόσιοι οργανισμοί, τα τελευταία χρόνια, επιδιώκουν τη μίμηση του ιδιωτικού 

τομέα  ως  προς  την  επιδίωξη  ευέλικτων,  καινοτόμων  και  αποτελεσματικών  δομών 

οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό κινείται η μελέτη περίπτωσης του Contributions Agency(CA) 

των Scholes & Johnson (2001) Ο φορέας αυτός είναι δημόσιος οργανισμός που αντικείμενο 

έχει  τη  συλλογή και φύλαξη στοιχείων που αφορούν στις  συντάξεις  και  άλλες  παροχές 

δημόσιου χαρακτήρα. Ο οργανισμός έχει υποστεί πολλά προγράμματα αλλαγών βασισμένα 

στη θεωρία της αναδιοργάνωσης. Ανάμεσα σε άλλα, ο στόχος είναι η επανεκτίμηση των 

λειτουργιών, η ενδυνάμωση των εργαζομένων, η αποφυγή των περιττών επαναλήψεων, η 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες 

αλλά  και  η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  για  την  υποστήριξη  των  ανωτέρω  αλλαγών. 

Βοηθητικό εργαλείο θα αποτελούσε ένα νέο σύστημα μηχανογράφησης και πληροφορικής 

το οποίο προβλέπεται  ότι  θα προσδώσει  ευελιξία  στον οργανισμό αλλά θα χρειαστεί  να 

εκπαιδευτούν  εργαζόμενοι  οι  οποίοι  δεν  έχουν  προγενέστερη  προϋπηρεσία  σε 

μηχανογράφηση. 

Οι εργαζόμενοι του  Contributions Agency(CA) δεν ήταν αρνητικοί στην εισαγωγή 

των  επερχόμενων  αλλαγών  προκειμένου  να  επιβιώσει  ο  οργανισμός.  Θεώρησαν  ότι  θα 

γινόταν πιο ενδιαφέρουσα η καθημερινή τους εργασία και θα αποκτούσαν νέες δεξιότητες 

που θα τους καταστούσαν πιο μάχιμους στην αγορά. Επίσης, θα βελτιωνόταν και η εικόνα 

του οργανισμού εφόσον θα απασχολούσε ενημερωμένο προσωπικό. Η ιδέα των αλλαγών και 

των  νέων  αντικειμένων  άρεσε  στο  προσωπικό  και  θεώρησαν  ότι  θα  έπρεπε  το  νέο 

πληροφοριακό σύστημα να είχε εισαχθεί αρκετά χρόνια πριν. Οι παλιές δομές βασιζόταν στη 

γραφειοκρατία, στην  ιεραρχία και στον αυστηρό  και τυπικό έλεγχο όλων των εργασιών. Οι 

ανώτεροι υπάλληλοι άρχισαν να μεταβιβάζουν εξουσίες στους υφισταμένους τους και να 

ανοίγουν σχετικά τις δομές τους. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να αποβληθεί η κουλτούρα 

του δημόσιου οργανισμού.

Η  ιδέα  της  ενδυνάμωσης  του  προσωπικού  ήταν  ένα  από  τα  βασικά  σημεία  της 

εφαρμογής  της  αναδιοργάνωσης  του  CA.  Ο  στόχος  της  διοίκησης  είναι  να  αυξηθεί  η 

ικανοποίηση που αντλεί το προσωπικό από την εργασία του και να γίνουν πιο ειδικευμένοι 

στα  αντικείμενα  τους.  Μία  από  τις  αρχικές  σκέψεις  είναι  η  προώθηση  της  ευθύνης  με 

καθοδική ροή στον οργανισμό για την επίτευξη πιο επίπεδων δομών λειτουργίας. Ωστόσο, 

δημιουργήθηκαν  ενστάσεις   από  ορισμένους  προϊσταμένους  ως  προς  το  ρίσκο  που 

εμπεριέχεται στην παροχή εξουσιών προς τους υπαλλήλους των χαμηλότερων στρωμάτων 

και ως προς  το αν μπορούν να ανταποκριθούν σε  λιγότερο προστατευμένο  εργασιακό 
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περιβάλλον. Επομένως, αυτό που θεωρήθηκε αρχικά ως στόχος, αυτό υπήρξε ταυτόχρονα 

και  το  φυσικό  εμπόδιο,  όχι  όμως  για  όλους.  Οι  υπάλληλοι  της  “πρώτης  γραμμής”  δεν 

ένιωσαν ενδυνάμωση ούτε και τους ανατέθηκαν  νέες ευθύνες, αντίθετα ένιωσαν ότι τους 

αφαιρέθηκαν εξουσίες και ένιωσαν σαν να αποδυναμώνονται. Οι επιθεωρητές τους όμως, 

τέθηκαν υπεύθυνοι ως προς την υλοποίηση κάποιων στόχων, διασφάλισαν την απαραίτητη 

αυτονομία και τα απαραίτητα οικονομικά κονδύλια. 

Το νέο πληροφοριακό σύστημα που εισήχθη στον οργανισμό για βελτιστοποίηση των 

εργασιών δεν βοήθησε στην ενδυνάμωση. Το προσωπικό αποδέχθηκε και στήριξε το νέο 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο όμως απλώς ενίσχυσε τις εργασίες τους και δεν βοήθησε 

στις  αλλαγές.  Οι  υπάρχουσες  εργασίες  απλώς  έγιναν  πιο  αυτοματοποιημένες  και  πιο 

σύντομες αλλά ουσιαστικά δεν έγινε κάποια δραματική αλλαγή σε αυτό. 

   Ωστόσο, μετά τα πρώτα δύο χρόνια, το προσωπικό άρχισε να αμφισβητεί τις αλλαγές 

και να φοβάται τις επιπτώσεις της. Εξαιτίας των αλλαγών της αναδιοργάνωσης στο CA, θα 

χανόταν ευκαιρίες για προαγωγές και θέσεις εργασίας.  Η κατάσταση δεν ήταν ξεκάθαρη 

μέσα στον οργανισμό, κάποιες αλλαγές έγιναν αποδεκτές ενώ κάποιες άλλες όχι.  

Συμπερασματικά,  όσον  αφορά  στην  αναδιοργάνωση  του  CA,οι  Scholes & 

Johnson(2001) καταλήγουν ότι το προσωπικό και η διοίκηση δεν είναι ενάντια στις αλλαγές 

αλλά αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα με αυτές. Η κουλτούρα στον οργανισμό αλλάζει, 

το προσωπικό επιθυμεί τη ανανέωση των εργασιών του, το νέο πληροφοριακό σύστημα είναι 

καλοδεχούμενο προκειμένου να είναι ενημερωμένος ο οργανισμός και η διοίκηση επιθυμεί 

να κάνει ανταγωνιστικό το Contributions Agency  μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης ανοιχτής 

ιδιωτικής  αγοράς  παρόλο το  δημόσιο  χαρακτήρα του.  Υπάρχουν  όμως  προβλήματα που 

αφορούν στην ενδυνάμωση και  στην αφοσίωση του προσωπικού που απεικονίζουν κενά 

στον τρόπο χειρισμού των εσωτερικών σχέσεων την περίοδο των αλλαγών. Στην περίπτωση 

αυτή  αναπτύσσονται  έντονες  πολιτικές  διεργασίες  καθώς  το  προσωπικό  και  τα  μεσαία 

στελέχη αναζητούν νέους ρόλους και θέσεις εργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι αλλαγές φαίνονται 

πιο  έντονες  από  ότι   πραγματικά  είναι  και  όχι  πιο  ριζικές,  όπως  θα  έπρεπε  δηλαδή να 

είναι.(Scholes & Johnson, 2001, pp.271-283). 

Άλλο ένα παράδειγμα εισαγωγής αλλαγών σε δημόσιο οργανισμό, που σχετίζεται με 

το χώρο της υγείας αυτή τη φορά , αφορά το άρθρο του Caple (1995), “Change Management 

in the Public Sector”  όπου  περιγράφεται  το  μοντέλο  αλλαγής,  οι  επιδράσεις  του  στο 

προσωπικό και το αν τελικά κρίθηκε επιτυχημένη ή όχι. Το παράδειγμα αναφέρεται στην 

υπηρεσία  ασθενοφόρων  της  τοπικής  κοινωνίας  η  οποία  είναι  μία  απαιτητική,  σύνθετη 

μονάδα με υψηλές απαιτήσεις ατομικών και ομαδικών προσόντων των εργαζομένων. 
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Όπως αναφέρει ο Caple (1995) αρχικά η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα του 

οργανισμού ήταν μειωμένη, ενώ παράλληλα υπήρξε  υπεράριθμο προσωπικό. Όταν ανέλαβε 

ο συγγραφέας του άρθρου τη διοίκηση του στόλου των ασθενοφόρων, η κατάσταση κάθε 

άλλο παρά ευοίωνη θεωρήθηκε. Οι εργασιακές σχέσεις ήταν κάκιστες, η αποδοτικότητα του 

προσωπικού  αρκετά  χαμηλή,  το  ηθικό  του  προσωπικού  πεσμένο,  οι  ώρες  εργασίας 

υπερβολικές για τον αριθμό των εργαζομένων και το προσωπικό εγκλωβισμένο μεταξύ τριών 

διαφορετικών σωματείων. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο οργανισμός είχε έλλειψη 

κατεύθυνσης ενώ το προσωπικό δε μπορούσε να υποστηρίξει το ήθος και την κουλτούρα που 

απαιτούσε ένας τόσο κρίσιμος φορέας υγείας όπως είναι ο κλάδος των ασθενοφόρων. 

Ο  συγγραφέας  παρατηρεί  ότι  οι  οργανωσιακές  αλλαγές  εφαρμόζονται  εντελώς 

διαφορετικά στο δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα. Πραγματικά έξι μήνες μετά την ανάληψη 

των καθηκόντων του, είχε κατορθώσει να συλλάβει ένα τριετές πλάνο αναδιοργάνωσης, είχε 

στη διάθεση του όμως ένα ανθρώπινο στόλο χαμηλού ηθικού και  ακατάλληλους managers 

για την εφαρμογή των σχεδίων του. Συγκεκριμένα, 

• προγραμμάτιζε  την  πρόσληψη  τεσσάρων  προϊσταμένων  ή  υπαλλήλων  ανωτέρου 

βαθμού, 

• προέβλεπε ένα σχήμα εθελουσίας εξόδου για τους ήδη υπάρχοντες προϊσταμένους, 

μεσαίου και ανωτέρου βαθμού,

• διαμόρφωνε προγράμματα εκπαίδευσης για  νέα σχήματα διοίκησης και  οργάνωνε 

σχήματα ενίσχυσης ομάδων, και 

• ξεκίνησε επαφές  και  συνομιλίες  με τα εργατικά σωματεία για  την εφαρμογή των 

αλλαγών. 

 Ένα χρόνο μετά την έναρξη της αναδιοργάνωσης, σε μυστική ψηφοφορία που έγινε 

μεταξύ του προσωπικού, ένα ποσοστό της τάξης του 73% υποστήριξαν το πρόγραμμα και το 

πλάνο των αλλαγών. Το θετικό ήταν ότι δε χρειάστηκε να γίνει μείωση προσωπικού και το 

αποτέλεσμα των θετικών εξελίξεων ήταν η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και η μείωση απουσιών του προσωπικού. 

Το  επόμενο  διάστημα  χαρακτηρίζεται  από  σταθεροποίηση  και  αύξηση  της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Το προσωπικό αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες 

ευθύνες  και  πρωτοβουλίες,  εκπαιδεύεται  και  διαμορφώνει  υψηλά  standards.  Επίσης, 

αυξάνεται  η  παραγωγικότητα  σε  εργατοώρες  και  μειώνεται  το  ετήσιο  κόστος  των 

παρεχομένων  υπηρεσιών.  Σε  όλη  την  χρονική  περίοδο,  το  εργατικό  δυναμικό  απέκτησε 

εμπιστοσύνη  στις  προσπάθειες  του  και  εκτίμηση  για  το  έργο  του.  Έτσι  σταδιακά  το 

ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας αποβάλλει τα χαρακτηριστικά του υψηλού κόστους και 

της χαμηλής ποιότητας που τους χαρακτήριζε μέχρι τότε. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το μάνατζμεντ οργανωσιακών 

αλλαγών δε διαφέρει ανά κλάδο και φορέα και ότι η επιτυχία του στηρίζεται στην ορθή 

στρατηγική και στην ισχυρή δέσμευση  της διοίκησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η μονάδα 

των ασθενοφόρων απέκτησε σταθερότητα, υψηλή παραγωγικότητα, ποιότητα και αξία για τα 

χρήματα που δαπανώνται.(Caple, 1995, pp.34-38).

Οι  McHugh &  Brennan (1994)  θέτουν  το  θέμα  της  αναδιοργάνωσης  δημόσιων 

φορέων  εξαιτίας  της  ανάγκης  για  βελτίωση  της   αποδοτικότητας  και  της 

αποτελεσματικότητας τους. Η πραγματοποίηση  ανασχεδιασμών των εργασιών οδηγούν τους 

δημόσιους  οργανισμούς  σε  κλίμα αποσταθεροποίησης.  Υπάρχει  μεγάλη πίεση προς  τους 

υπαλλήλους  του  δημοσίου  τομέα  εξαιτίας  των  απαιτήσεων  για  ποιότητα  υπηρεσιών, 

συσχέτισης αξίας και τιμής, και λογοδοσίας. Ο Thomson (1992), σύμφωνα με τους McHugh 

&   Brennan (1994),  υποστηρίζει  ότι  εξαιτίας  των  αλλαγών  που  προέρχονται  από  το 

εξωτερικό περιβάλλον τους, τα στελέχη και οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα οφείλουν να:

• Επιδεικνύον περισσότερο ευσυνειδησία στην προσέγγιση της διοίκησης.

• Προσαρμόζονται σε νέα συστήματα και διαδικασίες. 

• Δημιουργούν νέα πλαίσια σχέσεων. 

• Δίνουν έμφαση στην ποιότητα εργασίας.

• Βελτιώνονται στην προσέγγιση του πελάτη.

• Ταυτίζουν την οργανωσιακή αλλαγή με την κουλτούρα της επιχείρησης. 

Αποτελεί μεγάλη πρόκληση η προσέγγιση των εισαγόμενων αλλαγών με τις υφιστάμενες 

δομές και  την υπάρχουσα οργανωσιακή κουλτούρα καθώς χρειάζεται να ξεπεραστούν οι 

ανησυχίες και οι αμφιβολίες των εργαζομένων σχετικά με τις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα 

όμως η αβεβαιότητα που επιφέρει η εισαγωγή αλλαγών σε ένα  οργανισμό και η πίεση του 

ανταγωνισμού  αποτελούν  πηγές  έντονου  εργασιακού  άγχους.  Τα  αποτελέσματα  της 

κατάστασης αυτής είναι: χαμηλή απόδοση των εργαζομένων, υψηλά ποσοστά συστηματικής 

αποχής από τα καθήκοντα, δυσαρέσκεια και δυσθυμία ανάμεσα στο προσωπικό και υψηλό 

ρυθμό ανανέωσης του προσωπικού με  απώλειες όμως ικανών εργαζομένων.  Παράγοντες 

όπως η συστηματική αποχή από τα καθήκοντα, η γρήγορη ανανέωση προσωπικού, η χαμηλή 

εργασιακή ικανοποίηση, προκαλούν άμεσα ή έμμεσα εργασιακό άγχος. Παράλληλα όμως 

χρεώνονται   και  ως  κόστη,  τα  οποία  επιβαρύνουν  την  αποδοτικότητα  και  την 

αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. 

 Οι McHugh &  Brennan (1994) ασχολούνται με την ανάλυση μιας περίπτωσης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο όπου γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι παράγοντες που επιφέρουν 

άγχος κατά τη διάρκεια των οργανωσιακών αλλαγών. 
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Ο  οργανισμός  που  αναλύεται  στο  άρθρο  είναι  δημοσίου  χαρακτήρα  παροχής 

υπηρεσιών  και  ανήκει  ιεραρχικά  στο  υπουργείο  Περιβάλλοντος.  Το  προσωπικό  του 

κυμαίνεται ανάμεσα στις 2.500 και 3.500, διαφόρων ειδικοτήτων. 

Οι  εργαζόμενοι  στο  συγκεκριμένο  οργανισμό  ενώ  γνωρίζουν  ότι  ναι  μεν 

πραγματοποιούνται   αλλαγές  στην  οργανωσιακή  κουλτούρα και  θέλουν  να  συμμετέχουν 

ΕΝΕΡΓΑ  σε  αυτές,  εν  τούτοις  βιώνουν  την  πλήρη  αποδιοργάνωση  των  οργανωσιακών 

δομών και την άνευ λόγου πίεση των καταστάσεων. 

Ποσοτική έρευνα που διεξήχθη στους εργαζομένους του οργανισμού σχετικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση, τις οργανωσιακές αλλαγές, την επικοινωνία, την εκπαίδευση, και 

την εξέλιξη του προσωπικού κατέληξε στα εξής συμπεράσματα; 

 67% του προσωπικού το διακόπτουν συχνά κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

 59% του προσωπικού θεωρούν υπερβολικό τον όγκο εργασίας που τους αναλογεί.

 57% του προσωπικού θεωρεί ότι υπολείπεται σε ενημέρωση σχετικά με την εργασία 

του ή ότι    δεν την λαμβάνει έγκαιρα.  

 40% του προσωπικού δε γνωρίζουν τη χρησιμότητα της εργασίας τους στο συνολικό 

έργο του οργανισμού. 

 52% των διοικητικών υπαλλήλων ανησυχούν μήπως η εργασία τους απαξιωθεί λόγω 

των τεχνολογικών καινοτομιών.    

 27% του προσωπικού θεωρεί ότι υποφέρουν από επιπλέον άγχος από τη μεταφορά 

των προβλημάτων της δουλειάς στις οικογενειακές σχέσεις.

 40%  του  προσωπικού  ανέφεραν  χαμηλού  επιπέδου  επικοινωνία  με  τον  ανώτερο 

τους.

 67%  του προσωπικού θεωρούν ότι θα βοηθούσε σημαντικά εάν υπήρχε υπηρεσία 

επίλυσης εργασιακών προβλημάτων.  (McHugh & Brennan, 1994, pp.29-41). 

 2.5 Διοίκηση αλλαγών του τομέα μεταφορών
Ο  τομέας  των  μεταφορών  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως   ένα  από  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα επειδή συνεπάγεται 

τη μετακίνηση προσώπων και αγαθών στη ξηρά,  στη θάλασσα και στον αέρα. Οι ημερήσιες 

μετακινήσεις έχουν σημειώσει κάθετη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα όμως έχει 

αυξηθεί  και  το  ποσοστό  της  μόλυνσης  του  αέρα,  το  ποσοστό  των  θορύβων,   ενώ 

παρατηρούνται αλλαγές και στις κλιματολογικές συνθήκες και αλλοιώσεις στα αρχαιολογικά 

μνημεία και χώρους. Οι ταυτόχρονες αυτές αλλαγές όμως φανερώνουν την πρόκληση των 

καιρών:  πώς  θα  μπορούσε  να  συμβιβάσει  η  Ευρώπη  την  αυξημένη  ζήτηση  των 

μετακινήσεων με την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια ?  
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Ο  May (2005)  υποστηρίζει  ότι  σχετικά  με  πρόσφατα  δεδομένα  που 

επικρατούν(European Monitoring Centre on Change),  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι  οδικές 

μεταφορές  επικρατούν  των  υπολοίπων  κατά  75%  των  συνολικών  χιλιομέτρων  που 

πραγματοποιούνται. Από το 1970, έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό των οδικών μεταφορών, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες μορφές μεταφορών, όπως οι σιδηροδρομικές και οι θαλάσσιες 

«κλειστές» μεταφορές που παρουσιάζουν μείωση του ποσοστού χρήσης τους. Συγκεκριμένα, 

το ποσοστό των σιδηροδρομικών μεταφορών έχει μειωθεί από 30.2% που ήταν το 1970 σε 

13.1% το 2001, ενώ αντίθετα το ποσοστό των οδικών μεταφορών έχει αυξηθεί από 52.1% το 

1970  σε  75.5%  το  2001.  Ο  τρόπος  που  επιτελούνται  οι  μεταφορές  εξαρτάται  από  τη 

γεωγραφία της κάθε χώρας, τον τύπο του φορτίου που μεταφέρεται και την εθνική πολιτική 

που  εφαρμόζεται.  Στην  περίπτωση  του  ελληνικού  χώρου,  98%  των  μεταφορών 

πραγματοποιείται μέσω οδικού δικτύου και μόλις 2% πραγματοποιείται μέσω σιδηροδρόμου. 

Στη Σουηδία, αντίθετα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές καλύπτουν το 39.5% των συνολικά 

μεταφερόμενων  φορτίων  ενώ  στην  Ολλανδία  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  μεταφορών 

γίνεται μέσω του κλειστού θαλάσσιου δικτύου της χώρας.(May, 2005,pp. 24-27). 

 Συνεχίζοντας, ο  May (2005) βασιζόμενος στις ίδιες έρευνες, υποστηρίζει  ότι στο 

μέλλον  τόσο  οι  επιβατικές  όσο  και  οι   εμπορευματικές  μεταφορές  θα  αυξηθούν  με  το 

μεγαλύτερο ποσοστό να  αφορά στις  οδικές  συγκοινωνίες.  Το γεγονός  αυτό  συνεπάγεται 

αύξηση της απασχολησιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, προς το παρόν 20 

εκατ. πληθυσμού απασχολούνται στον κλάδο των μεταφορών ενώ αναμένεται το ποσό αυτό 

να  αυξηθεί  και  ταυτόχρονα  διαφαίνεται  ότι  παράλληλα  και  οι  υποδομές  σε  δρόμους, 

σιδηροδρόμους και αεροδρόμια θα υποστηριχθούν θετικά.   

Στον  τομέα  των  αεροπορικών  μεταφορών,  οι  ιδιωτικοποιήσεις  τους  εισήγαγαν 

πολλές αλλαγές στη δομή τους: η συγχώνευση μεγάλων αεροπορικών εταιρειών όπως εκείνη 

της  AIR FRANCE με την  KLM και στη συνέχεια η λειτουργία ολοένα και περισσοτέρων 

εθνικών εταιρειών υπό το καθεστώς διεθνών συνενώσεων και συγχωνεύσεων, βασισμένες 

στις  τρεις  μεγαλύτερες  εθνικές   κρατικές  εταιρείες:  Air France,  British Airways και 

Lufthansa.(Airports Council International,2002)  Παράλληλα  όμως  κάνουν  την  εμφάνιση 

τους  αεροπορικές εταιρείες  χαμηλού κόστους  με εφαρμογή ριζικών καινοτομιών για  την 

προσέλκυση  πελατείας  με  χαμηλά  οικονομικά  κριτήρια.  Οι  εταιρείες  αυτές  φέρνουν  τις 

οικονομικές  αεροπορικές  μεταφορές  πιο  κοντά  στο  ευρύτερο  κοινό.  Παρόλα  αυτά  στον 

κλάδο αυτό σημειώνεται  ραγδαία αύξηση και πρόκειται να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια 

αλλά  με  επιφύλαξη  ως  προς  τη  μόλυνση  του  περιβάλλοντος,  την  αύξηση  του  επιπέδου 

θορύβων και την συνολική επιβάρυνση του κλίματος. (May, 2005, pp.27-28).
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Στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών o May (2005) υποστηρίζει ότι  η 

ιδιοκτησία  των  σιδηροδρόμων  παραμένει  κρατική  στα  περισσότερα  κράτη  μέλη  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κείμενη σε εθνικές διατάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 

την εισαγωγή μέτρων και κανονισμών για την προαγωγή ενός ενοποιημένου  ευρωπαϊκού 

σιδηρόδρομου  με  βασικό  στόχο  την  υπέρβαση  των  εθνικών  εμποδίων  για  τη 

διαλειτουργικότητα  και  την  ελεύθερη  μετακίνηση  των  εμπορευματικών  μεταφορών.  Ο 

στόχος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  η  αναδιάρθρωση  των  σιδηροδρόμων  για  την 

ανάκτηση  της  αποδοτικότητας  και  αποτελεσματικότητας  τους  και  όχι  η  διάσπαση  τους. 

Εξάλλου,  η  συνθήκη  της  Ρώμης  απαγορεύει  την  ιδιωτικοποίηση  των  εθνικών 

σιδηροδρομικών δικτύων. Παρόλα αυτά, ο ανασχεδιασμός των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων 

πραγματοποιείται  αργά  και   δε  φαίνεται  να  απειλεί  ακόμη  τις  οδικές  μεταφορές. 

(May,2005,p.27).   

Στο άρθρο του, ο ερευνητής May (2005), βασισμένος σε μια έρευνα του European Council 

of Applied Sciences and Engineering (2001), παραθέτει την άποψη των πολιτών- χρηστών 

όπου  υποστηρίζουν  ειδικά  για  τις  σιδηροδρομικές  μεταφορές  ότι   δεν  καλύπτονται  οι 

ανάγκες τους και παραπονιούνται για τις εξής ελλείψεις: 

 αδιάκοπα διεθνή δρομολόγια, 

 αδυναμία χειρισμού μικρών αποστολών, πολλές φορές μικρότερων μεγεθών και από 

ενός βαγονιού,  

 τακτικές υπηρεσίες από σημείο σε σημείο σε προγραμματισμένα δρομολόγια,

 βολικά σημεία πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή,

 ειδικά σχεδιασμένα βαγόνια  ικανά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις φόρτωσης,

 πιο γρήγορη και άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα και απορίες,

 ανάπτυξη ιδιωτικών σιδηροτροχιών αναμονής ή ελιγμού.

Οι έρευνες  στον  τομέα των σιδηροδρόμων φανερώνουν ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στην 

υπάρχουσα κατάσταση και στις απαιτήσεις του κοινού και της αγοράς αλλά και την έλλειψη 

κατάλληλης  εμπορικής  κουλτούρας  εκ  μέρους  της  διοίκησης  των  σιδηροδρόμων.  Τα 

στοιχεία  αυτά  φανερώνουν  την  ανάγκη  και  την  περαιτέρω  απαίτηση  του  κοινού  να 

ακολουθεί  σφικτά  οργανωμένα  προγράμματα  και  αντίστοιχα  την  ανάγκη   των 

επιχειρηματιών να ακολουθούν προγράμματα λειτουργίας “Just in Time”  προκειμένου να 

μπορούν να παραμένουν ανταγωνιστικοί μέσα στο διεθνές παγκοσμιοποιημένο εργασιακό 

περιβάλλον. (European Council of Applied Sciences and Engineering 2001).

Σε ένα από τα βασικά σημεία της Λευκής Βίβλου, η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις 

Μεταφορές του 2010 (European Commission,2001) αναφέρεται στο μελλοντικό στόχο της 

Ευρώπης των 25 που είναι η μετατόπιση της ισορροπίας των μεταφορών, ειδικότερα δε των 
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εμπορευματικών  φορτίων,  μέσω  της  αναζωογόνησης  των  σιδηροδρόμων,  και  ειδικότερα 

μέσω της ανάπτυξης των σιδηροδρομικών εθνικών δικτύων και μέσω της προώθησης των 

θαλάσσιων μεταφορών. (European Commission,2001).

 Παρόλα αυτά  το σημείο που δείχνει να στηρίζει ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη είναι 

το  συμφορημένο  δίκτυο  της  Βόρειας  Ευρώπης  ενώ  ταυτόχρονα  αγνοεί  τη  δυνατότητα 

υποστήριξης  των  διεθνών  πανευρωπαϊκών  επιβατικών  διαδρομών  και  την  ανάπτυξη 

πανευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών. Για την επιτυχή επίτευξη όλων των παραπάνω 

στόχων απαιτείται κατά τον  Bleijenberg (2002), όπως αναφέρει ο  May (2005) στο άρθρο 

του, εισαγωγή δραστικών μέτρων και πολιτικών σε διαφορετικό επίπεδο από ότι τηρείται 

προς το παρόν. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι οι φορτώσεις που γίνονται σε «χύμα» προϊόντα και 

που  είναι  περισσότερο  εφαρμόσιμες  μέσω  του  σιδηροδρόμου,  δείχνουν  να  υστερούν  σε 

σχέση με την ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι μεταφορές των συσκευασμένων αγαθών που 

ως επί το πλείστον, γίνονται μέσω των οδικών μεταφορών. Το μέλλον φαίνεται να συγκλίνει 

στις οδικές μεταφορές που θα πρέπει να οργανωθούν όμως ως προς την ασφάλεια και την 

τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής. (May, 2005, pp.31-38).    

2.6 Οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην ΕΕ
Σύμφωνα με το δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(European Commission 

2007),  το  μοτίβο  των  σιδηροδρομικών  μεταφορών  είναι  το  ίδιο  παντού:  μεταφορά 

προσώπων  και  εμπορευμάτων  κατά  μήκος  των  γραμμών.  Στο  γεωγραφικό  χώρο  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ωστόσο  αναζητούνται  και  διερευνώνται  πολλές  λύσεις  διεξοδικά 

προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε τεχνικά προβλήματα που εγείρονται: π.χ. διαφορετικό 

πλάτος  των  γραμμών  από  χώρα  σε  χώρα,  διαφορετικό  σύστημα  παροχής  ηλεκτρικής 

ενέργειας για την περίπτωση των ηλεκτροκινούμενων φορταμαξών, διαφορές σε μέγιστα 

επιτρεπόμενα  βάρη  μηχανών  και  φορταμαξών,  μεγάλες  διαφορές  στην  οργάνωση  των 

εθνικών σιδηροδρομικών οργανισμών,  διαφορές  στις  απαιτήσεις  από το προσωπικό,  κ.α. 

Διαμεταφορικό έργο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτελείται μεν , 

αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις κυρίως στους διασυνοριακούς σταθμούς  και με μεγάλες 

οικονομικές  επιβαρύνσεις.  Η  κατάσταση  διαμορφώνεται  εις  βάρος  των  σιδηροδρομικών 

μεταφορών έναντι των οδικών μεταφορών που είναι ο βασικός τους αντίπαλος. 

Ο σιδηρόδρομος στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται μέρος  του 

ίδιου του κράτους. Η ανάμειξη του κράτους και η κρατική διαχείριση των σιδηροδρομικών 

οργανισμών επιβεβαιώνει  το ρόλο του σιδηρόδρομου ως εθνικού πόρου οικονομικής και 

βιομηχανικής σπουδαιότητας.  Επίσης, οι διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές έπαιξαν 

πολύ σημαντικό ρόλο στις  εθνικές συγκρούσεις  που συνέβησαν μεταξύ των κρατών της 

Ευρώπης  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  την  περίοδο  του  Ψυχρού  πολέμου.   Ωστόσο,  οι 
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αυξανόμενες διαμεταφορικές ανάγκες της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη 

συνθήκη της Ρώμης, και οι ταυτόχρονες ελλείψεις στις κρατικές υποδομές δημιούργησαν την 

απαίτηση της αναβάθμισης των εθνικών σιδηροδρόμων και την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Σιδηροδρομικού Δικτύου.  Σε αυτή τη βάση, εκδόθηκαν πολλές οδηγίες και ρυθμίσεις από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου προβλεπόταν οι απαραίτητες και αναγκαίες συνθήκες για το 

άνοιγμα των εθνικών αγορών με τη βοήθεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. (European 

Commission,2007,p.1).

  Σε διαφορετικό σημείο του δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Commission 2007), αναγράφεται ότι ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών βρίσκεται, 

σε φάση αναδιοργάνωσης στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλοι 

σιδηροδρομικοί  οργανισμοί  έχουν  δημιουργήσει  ξεχωριστές  εταιρείες  για  τις  επιμέρους 

διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχουν ενώ κάποιες άλλες δίνουν εργολαβία τα αντικείμενα 

αυτά σε εξωτερικές εταιρείες της ελεύθερης αγοράς. Η νέα αυτή κατάσταση όπως τείνει να 

διαμορφωθεί  δημιουργεί  ετερογένεια  στην  ενιαία  ευρωπαϊκή  αγορά.  (European 

Commission,2007,pp.1-2)

Σύμφωνα με το  European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions(2006),  στα  περισσότερα  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έχουν  ήδη 

δημιουργηθεί  οι  νομικές  προϋποθέσεις  για  το  διαχωρισμό  της  υποδομής  από  την 

εκμετάλλευση  των  σιδηροδρομικών  εταιρειών.  Αυτό  συνεπάγεται  αυτομάτως  και  τη 

δημιουργία  των  νομικών  και  κρατικών  προδιαγραφών  για  την  εισαγωγή  μη  κρατικών 

λειτουργών στο χώρο των σιδηροδρόμων και ειδικότερα στο χώρο των σιδηροδρομικών, 

εμπορευματικών  μεταφορών.   Παρόλα  αυτά,  υπάρχουν  προβλήματα  για  τον  ελεύθερο 

ανταγωνισμό σε αρκετά κράτη μέλη εξαιτίας του ισχυρού  μονοπωλιακού κρατικού ρόλου. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε χώρες όπως η Ελλάδα που είναι αποκομμένη σιδηροδρομικά 

από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε  σε νέα κράτη μέλη όπως η Λιθουανία και  η 

Κροατία αλλά και σε κάποια από τα 15 παραδοσιακά κράτη μέλη όπως η Ισπανία και η 

Πορτογαλία που έχουν ισχυρό θεσμικό σιδηροδρομικό καθεστώς. Το γεγονός αυτό σημαίνει 

ότι  το  ισχύον  καθεστώς  περιβάλλεται  από  μια  κρατική  εταιρεία  οργανωμένη  σε  όμιλο 

εταιρειών που προΐσταται  αρκετών θυγατρικών εταιρειών με  αντικείμενα ανάλογα με  το 

διαχωρισμό  της  εκμετάλλευσης  από  την  υποδομή.  Οι  θυγατρικές  εταιρείες  ενός  ομίλου 

εταιρειών  μπορεί  να  είναι  αρκετές  ως  πολλές  όπως  π.χ.  ισχύει  στο  Γαλλικό  Εθνικό 

Σιδηρόδρομο όπου αποτελείται από εκατό επιμέρους θυγατρικές εταιρείες . 

Το θέμα της αναδιοργάνωσης των σιδηροδρομικών εταιρειών βρίσκεται στο κέντρο 

των εργασιακών σχέσεων και τις περισσότερες φορές δέχεται ισχυρή κριτική και απόρριψη 

από τα εργασιακά σωματεία. Το μείζον πρόβλημα φαίνεται πως είναι οι θέσεις εργασίας και 
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η όσο το δυνατόν λιγότερη δυνατότητα απώλειας αυτών. Σε μια έρευνα του Ευρωπαϊκού 

συμβουλίου εργασίας στα 25 κράτη μέλη η μείωση θέσεων εργασίας στο σιδηρόδρομο είναι 

στο 15% επί του συνολικού ποσοστού ανάμεσα στο 2000 και στο 2004. Είναι αρκετά μεγάλο 

το  ποσοστό  αν  σκεφτεί  κανείς  ότι  ο  σιδηροδρομικός  τομέας  απασχολεί  πολύ  μεγάλο 

ποσοστό του πληθυσμού. Παρόλα αυτά έγιναν και γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστούν 

με όσο το δυνατόν πιο ήπια μέτρα οι συνθήκες μείωσης του προσωπικού. Π.χ. εισάγονται 

μέτρα  όπως  οι  εθελούσιες  έξοδοι  με  οικονομικά  κίνητρα  ή  μέσω  άλλων  οικονομικών 

προγραμμάτων.  Π.χ.  στην  Τσεχία  από  το  1998  έως  το  2004,  περισσότεροι  από  11.000 

υπάλληλοι  του  σιδηρόδρομου  απομακρύνθηκαν  και  αποζημιώθηκαν  μέσω  κρατικών 

οικονομικών προγραμμάτων που προβλέφθηκαν για αυτό το λόγο. Επίσης, στην Ουγγαρία η 

σιδηροδρομική  αναδιοργάνωση  πραγματοποιήθηκε  παρά  τις  αντίθετες  απόψεις  των 

σωματείων και  από τους  50.000 εργαζόμενους  ,  οι  11.000 απομακρύνθηκαν και  από τα 

7.600χλμ  του  εθνικού  σιδηροδρομικού  δικτύου  τα  3.500χλμ  δόθηκαν  στην  ιδιωτική 

εκμετάλλευση. Άλλη μία πρωτοβουλία που ενδεχομένως να λαμβάνει χώρα είναι η παροχή 

εργολαβίας αντικειμένων του σιδηρόδρομου σε εξωτερικούς συνεργάτες. (outsourcing). Μια 

παρόμοια  μορφή  συνεργασίας  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μέσα  από  τη  μετατροπή  των 

θυγατρικών εταιρειών σε εξωτερικούς συνεργάτες.  Η πιο συνηθισμένη μορφή αυτής της 

κατηγορίας είναι η απομάκρυνση των υπηρεσιών συντήρησης και υπηρεσιών καθαρισμού. 

Όσον αφορά στις  εργασιακές  σχέσεις,  προβλέπονται  από το κράτος  και  συνήθως 

ακολουθούν  την  δομή  πριν  την  αναδιοργάνωση.  Στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  επικρατεί  η 

ιδιωτική πρωτοβουλία στις σιδηροδρομικές μεταφορές εκτός από δύο εξαιρέσεις: εκείνη των 

Ελληνικών    Γαλλικών,  Βέλγικων,  Δανών  σιδηροδρόμων  όπου  το  κράτος  έχει  υπό  τον 

έλεγχο του,  τις  σιδηροδρομικές μεταφορές και οι  υπάλληλοι  του απολαμβάνουν κρατικά 

σχήματα εργασίας με έμφαση σε συνθήκες ασθένειας και συντάξεων. Η δεύτερη περίπτωση 

αφορά  στους  Αυστριακούς,  Γερμανικούς  και  Νορβηγικούς  σιδηροδρόμους  όπου  οι 

εργαζόμενοι στον τομέα αυτό έχουν αναλάβει την ομαλή μετάβαση από το δημόσιο στον 

ιδιωτικό  τομέα.  (European  Foundation  for  the  Improvement  of  Living  and  Working 

Conditions, 2006, pp.7-13).

Σύμφωνα με το Lane (1997),  ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αλλαγών αποτελεί 

η  περίπτωση  των  Γερμανικών  Σιδηροδρόμων  κατά  την  οποία,  μετά  τη  συνένωση  των 

καθεστώτων  Δυτικής  και  Ανατολικής  Γερμανίας,  δημιουργήθηκε  μια  ανεξάρτητη 

κυβερνητική επιτροπή για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Τα δύο μέρη παρουσίαζαν 

θλιβερή  εικόνα,  όπου  απασχολούσαν  υπεράριθμο  προσωπικό  και  έχαναν  ολοένα  και 

περισσότερο μερίδιο από την αγορά. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ρίξει το βάρος τα τελευταία χρόνια στον τομέα των 

οδικών μεταφορών, αποφάσισε να αναβαθμίσει το ρόλο του σιδηρόδρομου και πήρε την 

πρωτοβουλία  για  αναδιάρθρωση.  Μετά  από  συνομιλίες  με  τις  εθνικές  εταιρείες 

σιδηροδρόμων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στις  Ευρωπαϊκές οδηγίες  1191/69 και 

91/440 όπου προβλεπόταν η αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Αρχικά τέθηκε 

ως βασική προϋπόθεση η απελευθέρωση του  management των σιδηροδρόμων και κρίθηκε 

αναγκαία η διάσπαση της υποδομής από την εκμετάλλευση. Επίσης, με τις προαναφερθείσες 

οδηγίες  άνοιξε  ο  δρόμος  για   πρόσβαση  σε  τρίτα  πρόσωπα  και  κρίθηκε  απαραίτητη  η 

οικονομική  αναδιάρθρωση  των  σιδηροδρόμων.  Οι  οδηγίες  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου 

αποτέλεσαν το πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών των Γερμανικών Σιδηροδρόμων. 

Συγκεκριμένα,  οι  αντικειμενικοί  στόχοι  της  ανασυγκρότησης  απέβλεπαν  στη 

βελτίωση των οικονομικών στοιχείων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων και στην τόνωση του 

μεριδίου αγοράς μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας, της ευελιξίας και του πελατειακού 

προσανατολισμού  των  σιδηροδρόμων.  Αρχικά  δημιουργήθηκε  ένα  όμιλος  επιχειρήσεων 

όπου η μητρική εταιρεία ανέλαβε όλο το χρέος των θυγατρικών εταιρειών: της υποδομής και 

της εκμετάλλευσης, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό της Deutsche Bahn AG(DB AG). Με 

τη σειρά τους, οι δύο θυγατρικές διασπάστηκαν σε τρεις υποεταιρείες: μεταφοράς επιβατών, 

μεταφοράς εμπορευμάτων και  υποδομής.  Οι  δύο θυγατρικές ανήκουν εξ ολοκλήρου στο 

κράτος. Η μητρική εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση των πλάνων για τη γραμμή και 

την γενικότερη τεχνική καθοδήγηση και για την έκδοση αδειών πρόσβασης στη γραμμή από 

τρίτα  πρόσωπα.  Σύμφωνα  με  μία  τροποποιητική  προσθήκη  το  51%  του  μεριδίου  των 

Γερμανικών  Σιδηροδρόμων  πρέπει  να  μείνει  στο  Γερμανικό  ομοσπονδιακό  κράτος.  Η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση πληρώνει επιδοτήσεις για τη βελτίωση της υποδομής ενώ όλες οι 

σιδηροδρομικές  εταιρείες  έχουν  το  δικαίωμα  της  πρόσβασης  στην  υπάρχουσα 

σιδηροδρομική  γραμμή  εφόσον  συμφωνήσουν  στην  πληρωμή  κάποιου  κομίστρου.(Lane, 

1997, pp.74-84).     

Η  Cicmil (1999)  στο  άρθρο  της  “An insight into management of organizational 

change projects” διενεργεί έρευνα σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν προγράμματα αλλαγών 

και διαπιστώνει πως ενώ 4 από τις 12 υποστηρίζουν ότι διενήργησαν θετικά προγράμματα 

αλλαγών, εν τούτοις από την έρευνα της προέκυψε πως τα επιτυχημένα προγράμματα ήταν 

χαμηλότερα του 20%. Μία από τις εταιρείες της έρευνας της  ασχολείται με τον κλάδο των 

μεταφορών και το σχέδιο αλλαγών της αφορά στην αναβίωση και εξέλιξη μιας υπηρεσίας 

της προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της. Ο στόχος της ήταν η αξιοποίηση 

των υπαρχόντων εσωτερικών πηγών, η χρήση εξωτερικών πηγών όταν και όποτε χρειαζόταν 

και η  εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστήριζε  ένα συνολικό 
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πρόγραμμα ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.  Η στρατηγική που εφάρμοσε ο 

οργανισμός  ήταν η εξής:   ανέθεσε  σε  ένα άτομο της  εμπιστοσύνης  του την  ηγεσία  της 

ομάδας που θα εισήγαγε τις αλλαγές, ενημέρωσε την ήδη υπάρχουσα πελατεία του για το νέο 

πρόγραμμα  υπηρεσίας και τέλος αξιοποίησε την εμπειρία από τις ήδη υπάρχουσες αξιόλογες 

υπηρεσίες  του  για  την  εφαρμογή  της  στο  νέο  πρόγραμμα  και  την  ανάπτυξη  στην  νέα 

υπηρεσία. Το παράδειγμα του οργανισμού που επέλεξε η  Cicmil (1999) για την εισαγωγή 

αλλαγών είναι επιτυχημένο επειδή:

1) Η επιχείρηση εξέτασε λεπτομερώς, πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση, όλα τα πιθανά 

σενάρια και κατέληξε στην πιο συμφέρουσα λύση, δηλαδή την περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη 

υπάρχοντος δικτύου και την αποφυγή συγχωνεύσεων με άλλες εταιρείες ή την επένδυση σε 

υλικό και προσωπικό άλλων εταιρειών. 

2) Αξιολόγησε σωστά και όρισε υπεύθυνο του προγράμματος ένα άτομο ικανό να 

εισάγει αλλαγές και να τις υλοποιήσει. 

3)  Η  καλή  επικοινωνία  μεταξύ  διαφορετικών  επιπέδων  μέσα  στην  επιχείρηση 

βοήθησε στο να ξεπεραστούν οποιαδήποτε σημεία αντίστασης.

4) Η εκπαίδευση που παρασχέθηκε στο προσωπικό τόσο σε θέματα λειτουργιών όσο 

και  σε  θέματα  μάρκετινγκ  βοήθησε  στην  κατανόηση  εκ  μέρους  του  προσωπικού  της 

αναγκαιότητας των αλλαγών 

5) Υπήρξε ανατροφοδότηση σχετικά με το εισαγόμενο μοντέλο αλλαγής μεταξύ του 

προσωπικού και της διοίκησης σχετικά με την πορεία των έργων. 

6) Τα υψηλά standards υπήρξαν πάντα μέρος της κουλτούρας της εταιρείας, οπότε η 

έννοια και η εφαρμογή τους δεν προβλημάτισε τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Την 

επίτευξη των υψηλών standards ενίσχυσε το νέο πληροφοριακό σύστημα. 

Εν  κατακλείδι,  το  πλάνο  εισαγωγής  αλλαγών  αποδείχτηκε  επιτυχημένο  για  την 

επιχείρηση καθώς υπήρξε οργάνωση από  την πλευράς της διοίκησης στο σχεδιασμό, στην 

εφαρμογή, και στο έλεγχο τους. Η εταιρεία με τους απαραίτητους ελιγμούς ξεπέρασε τυχόν 

προβλήματα, όπως η εισαγωγή και η υποστήριξη των αλλαγών και αξιοποίησε τις θετικές 

εμπειρίες από άλλες υπηρεσίες που υποστήριζε. (Cicmil, 1999, pp.11-12).

2.7 Ερευνητικά ερωτήματα       
Κλείνοντας το θεωρητικό πλαίσιο της διοίκησης αλλαγών και εφόσον επιχειρήθηκε 

μια  διερεύνηση  της  στάσης  των  εργαζομένων  κάποιων  περιπτώσεων  οργανωσιακών 

αλλαγών,  καταλήγουμε στα  ερευνητικά ερωτήματα της  παρούσας εργασίας:  Θέλουμε να 

διερευνήσουμε πως αντιλήφθηκε μια ομάδα εργαζομένων του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη τη 

μεθόδευση της εισαγωγής αλλαγών στον Οργανισμό. Μας ενδιαφέρει ποια είναι η στάση του 

53



δείγματος  μας  στις  εισερχόμενες αλλαγές και  στο πλάνο δράσης αλλαγών της ανώτατης 

διοίκησης. 

Θέλουμε  να  διερευνήσουμε  κατά  πόσο  το  δείγμα  μας  αντιλαμβάνεται  την 

αναγκαιότητα των επερχόμενων αλλαγών στο αντικείμενο και στη θέση εργασίας τους, και 

των παραγόντων που ευνοούν ή/και παρεμποδίζουν τις αλλαγές αυτές. 

Ακόμη, μας ενδιαφέρει ποια είναι η προσωπική στάση του καθενός στην αλλαγή 

επειδή από το επίπεδο αντίστασης των εργαζομένων στις εισερχόμενες αλλαγές καθορίζεται 

η προώθηση ή η βραδυπορία ενός πλάνου αλλαγών.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1 Ερευνητική μέθοδος
Αναφορικά  με  την   επιλογή  της  ερευνητικής  μεθόδου  που   ακολουθήθηκε  στην 

παρούσα εργασία, επιλέχθηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης. Τα δεδομένα της έρευνας 

μας είναι βασισμένα στην εμπειρική πραγματικότητα και  πρωταρχικό μας στόχο αποτέλεσε 

η διερεύνηση της οργανωσιακής αλλαγής σε ένα εστιασμένο μικρό δείγμα σε πραγματικές 

επιχειρησιακές συνθήκες. Το περιβάλλον του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος λόγω της 

πολυπλοκότητας που εμφανίζει  είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδο 

που επιλέχθηκε.  Ως προς την επιλογή του περιβάλλοντος της έρευνας επιλέχθηκε  ο φυσικός 

χώρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων  και  όχι κάποιες τεχνητές συνθήκες εργαστηρίου, 

όπως  θα συνέβαινε  στην περίπτωση της πειραματικής έρευνας.     

3.2 Συλλογή δεδομένων

3.2.1. Ερευνητικό μέσο     
Η έρευνα έγινε σε εσωτερική υπηρεσία του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα 

στις οικονομικές υπηρεσίες και των τριών εταιρειών του Οργανισμού, δηλαδή την ΟΣΕ, την 

εταιρεία Εθνικής Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών(ΕΔΙΣΥ) και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η 

διερεύνηση  του  προβλήματος  έγινε  συλλέγοντας  ποιοτικά  δεδομένα  μέσω  ελεύθερων 

συνεντεύξεων.  Απευθυνθήκαμε  σε  δεκαπέντε υπαλλήλους  του ΟΣΕ,  και  ειδικότερα σε 

πέντε  νεοεισερχόμενους  με  το  βαθμό  εισαγωγικού  κλιμακίου  «τμηματάρχη»,  σε  πέντε 

εργαζόμενους στον ΟΣΕ από εικοσιπενταετίας,  με το βαθμό του τμηματάρχη επίσης, και 

τέλος,  σε  υπαλλήλους  ανωτέρου  βαθμού  (προϊσταμένους).  Το  μορφωτικό  επίπεδο  των 

ερωτώμενων είναι δευτεροβάθμιας  αλλά και πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως 

κλιμακίου απασχόλησης.  Το εύρος των συνεντεύξεων αφορούσε:

•Στο γενικό επίπεδο αλλαγών των σύγχρονων επιχειρήσεων, 

•Στην  επικαιρότητα  των  αλλαγών,  αν  δηλαδή  θεωρείται  ως  απλά  σύγχρονη  ή  αν  είναι 

διαχρονική 

•Στην καθολικότητα των αλλαγών, αν θα πρέπει να αφορά σε μια επιχείρηση ή σε ολόκληρη 

την αγορά. 

•Στη στάση των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στις αλλαγές, αν δηλαδή είναι θετικές, 

αρνητικές ή ουδέτερες.

•Στην εκτίμηση και στον προσδιορισμό των σημαντικότερων παραγόντων που ευνοούν ή 

παρεμποδίζουν την εισαγωγή αλλαγών.

•Στον προσδιορισμό του επιπέδου του εργασιακού άγχους και των επιπτώσεων του. 
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Το επόμενο πλαίσιο διερεύνησης των συνεντεύξεων αφορούσε στο επίπεδο των αλλαγών 

που συντελέστηκαν στον ΟΣΕ. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν:

•Οι κύριοι τομείς αλλαγών στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει ο ΟΣΕ.

•Οι κυριότεροι παράγοντες που ευνοούν ή παρεμποδίζουν τις αλλαγές στον ΟΣΕ

•Η προσωπική στάση των ερωτηθέντων απέναντι στις αλλαγές και η βαρύτητα του άγχους 

απέναντι στις νέες συνθήκες.

•Ποια στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν τις αλλαγές αυτές, όπως π.χ. η εκπαίδευση ή το 

σύστημα αμοιβών.

•Ο ρόλος της Διοίκησης και των εργαζομένων στην εισαγωγή αλλαγών, και τέλος 

•Η εκτίμηση των ερωτηθέντων ως προς το αποτέλεσμα των αλλαγών και ως προς το αν 

έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικά 

Οι συνεντεύξεις  διενεργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2008 όταν νέες οργανωσιακές 

αλλαγές βρισκόταν στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο κλάδος 

της  υποδομής  τον  οποίο  εκπροσωπεί  η  νεοσύστατη  εταιρεία  διαχείρισης  της  εθνικής 

σιδηροδρομικής υποδομής(ΕΔΙΣΥ) αναμένεται να αφομοιωθεί από τη μητρική εταιρεία της 

ΟΣΕ.  Ως αιτιολογία ακούστηκε ότι εξέλιπε πλέον ο λόγος του διαχωρισμού. Ενώ η άλλη 

θυγατρική  εταιρεία,  εκείνη  που  αφορά  στην  εκμετάλλευση  του  σιδηροδρόμου,  θα 

απορροφηθεί από το Ελληνικό κράτος. Εν αναμονή των νέων εξελίξεων, πραγματοποιήθηκε 

η παρούσα έρευνα με αναμενόμενα όμως συμπεράσματα.  

3.2.2.Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

3.2.2.1 Παρουσίαση της εταιρείας
Ο ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) είναι ένας σύγχρονος όμιλος εταιρειών 

παροχής  υπηρεσιών  σιδηροδρομικής  μεταφοράς  για  την  κάλυψη  αναγκών  μετακίνησης 

επιβατών  και  διακίνησης  εμπορευμάτων  εντός  και  εκτός  Ελλάδος.  Με  το  σιδηρόδρομο 

επιτυγχάνονται μαζικές μεταφορές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και με τη μικρότερη 

ρύπανση στο περιβάλλον σε  σύγκριση με  τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται άνεση, ασφάλεια, ταχύτητα προς όφελος του επιβατικού κοινού. Σκοπός του 

οργανισμού, σύμφωνα  με το όραμα του όπως καταγράφεται στο δικτυακό του τόπο (2005), 

είναι:

• Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με σεβασμό προς τον πολίτη.

• Η  ανάπτυξη,  οργάνωση  και  εκμετάλλευση  των  σιδηροδρομικών  μεταφορών, 

εμπορευματικών και επιβατικών, προαστιακών, υπεραστικών και διεθνών καθώς και των 

συνδυασμένων μεταφορών επιβατικών και εμπορευματικών.

• Η διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής.
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• Ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 

Η αποστολή του είναι να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών 

και  μεταφοράς  εμπορευμάτων,  να  μεγιστοποιηθεί  η  κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα 

των  διατιθέμενων  πόρων  και  να  υπάρξει  αρμονική  συνεργασία  με  τους  φορείς  της 

οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. (Το όραμα του ΟΣΕ, 2005).

Η ωρίμανση της σιδηροδρομικής κίνησης στη χώρα μας είναι σχεδόν ταυτόσημη με την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το 1882 συνίσταται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την 

επωνυμία  «Σιδηρόδρομοι  Αθηνών-  Πειραιώς-  Πελοποννήσου»  (ΣΠΑΠ).  Το  1884 

εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός σιδηρόδρομος και το 1890 η γραμμή Μεσολογγίου – 

Αγρινίου. Το 1920 ιδρύεται η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ) με στόχο 

την  ενοποίηση  και  ανασυγκρότηση  των  μέχρι  τότε  λειτουργούντων  περιφερειακών 

σιδηροδρόμων, η οποία και ολοκληρώνεται  το 1965. Την 1η Ιανουαρίου 1970 με το ΝΔ 

674/1970 ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου. Σκοπός του οργανισμού είναι τόσο η διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής όσο 

και η ενιαία οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών μεταφορών. (Η 

ιστορία του Σιδηρόδρομου στην Ελλάδα, 2005).

Πρόσφατα, ο ΟΣΕ μετατράπηκε σε μητρική εταιρεία ομίλου εταιρειών (ΟΣΕ holding) με 

θυγατρικές τις: ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ 

ΑΕ και τα ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΕ. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων προκειμένου 

να   ακολουθήσει  τις  επιταγές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  ένα  ενιαίο  ολοκληρωμένο 

ευρωπαϊκό  σιδηροδρομικό  χώρο  προέβη  στο  διαχωρισμό  της  υποδομής  από  την 

εκμετάλλευση.  Η  διαδικασία  αφορούσε  σε  ένα  σχήμα  απόσχισης  όπου  ο  αρχικός 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων  θα μετατρεπόταν σε όμιλο εταιρειών με επιμέρους θυγατρικές 

εταιρείες που θα είχαν ως αντικείμενο, η μία την υποδομή και η άλλη την εκμετάλλευση. 

Όπως και έγινε. Από 1ης Ιανουαρίου 2007, ο οργανισμός λειτουργεί υπό το νέο οργανωτικό 

σχήμα, και με νέα, παρόμοια για τις τρεις εταιρείες, οργανογράμματα. Κρίθηκε επιτακτική η 

ανάγκη της αναδιάρθρωσης του παραδοσιακού σιδηροδρομικού οργανισμού και ο στόχος 

του διαχωρισμού ήτανε αφενός η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αφετέρου η 

αναζωογόνηση του σιδηροδρομικού τομέα.

3.2.2.2 Στοιχεία  Επιχειρηματικής Στρατηγικής
Στόχος  του  νέου  ΟΣΕ  είναι  ο  προσδιορισμός  της  στρατηγικής  του  Οργανισμού 

αναφορικά με τις επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές (λεωφορειακές) μεταφορές, αλλά 

και τις εμπορευματικές μεταφορές, μέσω ενός συνόλου σημαντικών παραγόντων όπως:

♦ Ο ανταγωνισμός από τα άλλα μέσα μεταφοράς.

♦ Οι ιδιαιτερότητες των σιδηροδρομικών μεταφορών.
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♦ Η δομή κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών.

♦ Η τιμολογιακή πολιτική των σιδηροδρομικών μεταφορών.

♦ Οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

♦ Οι ευκαιρίες  ανάπτυξης  και  οι  υφιστάμενες  απειλές  στον  τομέα των  σιδηροδρομικών 

μεταφορών.

Κατά το Μπαλτά (2005), πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΣΕ, στην εναρκτήρια ομιλία του σε 

στελέχη  του  οργανισμού  η  κεντρική  στρατηγική  που  έχει  θέσει  η  Διοίκηση  για  τον 

Οργανισμό είναι  η  βελτίωση της  ποιότητας  των παρεχομένων στους  πελάτες  υπηρεσιών 

σύμφωνα  με  τα  διεθνή  πρότυπα  και  σε  ανταγωνιστικούς  όρους  προς  τα  άλλα  μέσα 

μεταφοράς. Η επίτευξη υψηλού βαθμού παραγωγικότητας είναι ο κυρίαρχος στόχος για τη 

βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ελληνικών  σιδηροδρόμων.  Κάτω  από  το  πρίσμα 

αυτό, ο ΟΣΕ καλείται να αξιοποιήσει, με το βέλτιστο τρόπο, τόσο το ανθρώπινο δυναμικό 

που  διαθέτει  όσο  και  την  υφιστάμενη  υποδομή  του  και  να  θέσει  τα  θεμέλια  για  τη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση της υποδομής ανάλογα με τη ζήτηση. Η ικανοποίηση του πελάτη 

είναι το κύριο ζητούμενο του οργανισμού και πάνω σε αυτό το επιχείρημα ο οργανισμός 

επιθυμεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του. Το καθεστώς του οργανισμού παρόλα 

αυτά παραπέμπει σε μονοπωλιακή κατάσταση. Η προσέγγιση υπηρεσιών του Οργανισμού τις 

δεκαετίες του ΄60 και ’70 ήταν προϊοντοκεντρική (τα προϊόντα και τα συστήματα ταίριαζαν 

περισσότερο στον ΟΣΕ παρά στον πελάτη)  αυτό όμως ερμηνεύεται εύκολα αν σκεφτούμε 

ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος ανταγωνισμός από άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι η ζήτηση 

ήταν  μεγαλύτερη  από  την  προσφορά.  Την  τελευταία  δεκαετία  ο  ΟΣΕ  άρχισε  να  δίνει 

περισσότερο βαρύτητα στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του θέλοντας έτσι να αρχίσει να 

ακούει περισσότερο τον πελάτη του και όχι μόνο τον εαυτό του πάνω στη νέα βάση της 

αναδιάρθρωσης. Για την επίτευξη των ανθρωποκεντρικών στόχων του οργανισμού δίνεται 

μεγάλη  βαρύτητα  στην  υπηρεσία  μεταφορών.  Το  καθεστώς  του  μονοπωλίου  στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές δεν έχει καταρριφθεί ακόμη όμως η ικανοποίηση του πελάτη-

χρήστη είναι η πρώτη προτεραιότητα του οργανισμού  εφόσον ο πελάτης  έχει πάντα το 

δικαίωμα  να μην αγοράσει τις υπηρεσίες του και να προτιμήσει κάποιο άλλο μεταφορικό 

μέσο. (Μπαλτάς, 2005).

3.2.2.3 Νομικό πλαίσιο και Οργανωτική Δομή
Ο ΟΣΕ είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα και ενώ ανήκει 

στο Ελληνικό Δημόσιο λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική, οικονομική αυτοτέλεια υπό 

την  εποπτεία  του  κράτους.  Τα  τελευταία  χρόνια,  έχει  ξεκινήσει  μια  πορεία  για  την 

αναδιάρθρωσή του με σκοπό την απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών, και τον 

πλήρη διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου 
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2003-2007. Ο εκσυγχρονισμός του βασίζεται στο τρίπτυχο Εξυγίανση- Ανάπτυξη- Στροφή 

στον  Πολίτη/  Πελάτη.  Επίσης,  σε  εφαρμογή  του  ΠΔ  41/  7-3-2005,  με  το  οποίο 

ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία οι Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του  Συμβουλίου  της  ΕΕ  (2001/12,  2001/13,  2001/14)   ο  ΟΣΕ  μετατράπηκε,  όπως 

προαναφέρθηκε, σε μητρική εταιρεία ομίλου εταιρειών με θυγατρικές ή οι  εταιρείες στις 

οποίες συμμετέχει: 

 ΕΔΙΣΥ ΑΕ: Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής 

αφορούν στην κατανομή της χωρητικότητας του δικτύου και την είσπραξη των τελών 

από τον μοναδικό για την ώρα πελάτη του, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, 

συντηρεί την σιδηροδρομική υποδομή, διαχειρίζεται την κυκλοφορία, μεριμνά για τη 

βελτίωση και επέκταση των δικτύων, για τις σχετικές επενδύσεις και τέλος υπολογίζει, 

τιμολογεί,  επιβάλλει  και  εισπράττει  το  τέλος  χρήσης  από  τις  σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν.

 ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ:  Ασχολείται  με  την  ανάπτυξη,  οργάνωση και  εκμετάλλευση των 

εμπορευματικών  και  επιβατικών  μεταφορών.  Στοχεύει  στη  βελτίωση  της 

συμπληρωματικότητας  του  συστήματος  μεταφορών  της  χώρας,  αποσκοπεί  στην 

αρτιότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, εκτελεί διαμεταφορικό έργο, εκπονεί 

μελέτες σχετικές με τις δραστηριότητες της και στοχεύει στην παροχή τουριστικών 

και  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  και  στη  λειτουργία  και  εκμετάλλευση 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 ΕΡΓΟΣΕ  ΑΕ:  Η  διαχείριση  του  Επενδυτικού  Προγράμματος  του  ΟΣΕ  που 

συγχρηματοδοτείται  από Κοινοτικά Προγράμματα. Κύριος στόχος είναι η  μελέτη, 

δημοπράτηση,  κατασκευή, επίβλεψη,  προμήθεια και  εγκατάσταση εξοπλισμού και 

υλικών  των  σιδηροδρομικών  έργων  και  η  παράδοση  τους  στον  ΟΣΕ  για 

εκμετάλλευση.

 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ  ΑΕ:  Κύριος  στόχος  της  εταιρείας  είναι  η  εξυπηρέτηση  των 

μετακινήσεων  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα  συνδέοντας  με  τον  προαστιακό 

σιδηρόδρομο μεγάλους περιφερειακούς πόλους έλξης μετακινήσεων.

 ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ:  Η αξιοποίηση της  σημαντικής  ακίνητης  περιουσίας  του ΟΣΕ. Ως 

κύρια αποστολή έχει την διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων που ανήκουν 

στον  οργανισμό,  την  αγορά  ή  πώληση  ακινήτων  και  την  άσκηση  κάθε  είδους 

κτηματικών εργασιών.

 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΑΕ:   Η   λειτουργία  και  εκμετάλλευση 

Εμπορευματικών Κέντρων τόσο στην περιοχή Θριασίου Πεδίου του νομού Αττικής, 

όσο και  σε  άλλες  περιοχές  της  χώρας.  Δραστηριοποιείται  επίσης  στη  διενέργεια, 
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διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ή μη εμπορευματικών μεταφορών. (Ο 

όμιλος ΟΣΕ, 2006)

Οι  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  2001/12/ΕΚ,  2002/13/ΕΚ  και  2001/14/ΕΚ 

διευκρινίζουν τους ρόλους και  τις  αρμοδιότητες των διαφόρων παραγόντων, δηλαδή των 

σιδηροδρομικών  επιχειρήσεων  ,  οι  οποίες  θα  είναι  επιφορτισμένες  με  τις  μεταφορικές 

δραστηριότητες, των διαχειριστών υποδομών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ανάπτυξη των 

υποδομών και την παροχή πρόσβασης υπό σαφείς και κατάλληλους όρους, και τέλος των 

ρυθμιστικών φορέων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το ρόλο του διαιτητή σε πιθανές 

διαφορές μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών των υποδομών. 

Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των τριών πόλων θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο το οποίο 

θα  διασφαλίζει  τη  διαφάνεια  των  πληροφοριών  που  τίθενται  στη  διάθεση  των  φορέων 

εκμετάλλευσης και  την ουδετερότητα βασικών λειτουργιών όπως η χορήγηση αδειών σε 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η κατανομή χωρητικότητας υποδομών και η τιμολόγηση της 

χρήσης των υποδομών. Αυτές κρίθηκαν ως οι ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε οι υφιστάμενες 

επιχειρήσεις μεταφορών να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες και 

οι  ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις  να  διεισδύσουν  στην  εκμετάλλευση  σιδηροδρομικών 

υπηρεσιών. (European Commission, 2003.)

Επίσης,  οι  οδηγίες  της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσδιόρισαν  σαφώς  τις  οικονομικές 

σχέσεις  μεταξύ  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων  βάσει  αποτελεσματικού  λογιστικού 

διαχωρισμού,  ο  οποίος  θα  έδινε  τη  δυνατότητα  στις  σιδηροδρομικές  επιχειρήσεις  να 

υπολογίσουν  καλύτερα  το  κόστος  των  δραστηριοτήτων  τους  και  να  αποφευχθούν 

διασταυρούμενες επιδοτήσεις. (European Commission, 2003.).

Στο  EIROnline  database,  η  Karakioulafi(2007)  υποστηρίζει  ότι  στον  οργανισμό 

απασχολούνται σήμερα συνολικά, στις τρεις βασικές εταιρείες, (ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 

7.500 περίπου άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων,  ανάλογα με  το  συγκεκριμένο έργο  που 

επιτελούν.  Τα  τελευταία  χρόνια,  ωστόσο,  παρατηρείται  μείωση  προσωπικού  λόγω 

συντάξεων  και  αποχωρήσεων  χωρίς  να  γίνεται  όμως  ταυτόχρονα  η  αντίστοιχη 

αντικατάσταση τους. Δεδομένου ότι ελάχιστες προσλήψεις έχουν γίνει τα τελευταία έτη το 

προσωπικό  του  ΟΣΕ  είναι  μεγάλης  ηλικίας  (μέσος  όρος  50  ετών).  Σύμφωνα  με  το 

επιχειρησιακό  πλάνο του  ΟΣΕ ο  αριθμός  των  εργαζομένων  του  έπεσε  από τους  14.700 

υπαλλήλους που απασχολούσε το 1989 στους 10.500 το 1999 και στους 8.700 το 2002 για να 

απασχολεί σήμερα περίπου 7500 με συνεχή πτωτική τάση. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ 

θεωρούνται  δημόσιοι  υπάλληλοι  και  τις  εργασιακές  σχέσεις  διέπει  το  δημόσιο  εργατικό 

δίκαιο.  Οι  προσλήψεις  ελέγχονταν και διεξάγονταν από το ανώτατο συμβούλιο επιλογής 

προσωπικού (ΑΣΕΠ) αν και με τον τελευταίο νόμο για τις ΔΕΚΟ θα μπορούν να γίνουν 
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πλέον προσλήψεις απευθείας από τον εργοδότη. Το ύψος των μισθών καθορίζεται από τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συνήθως είναι ετήσιες, και λαμβάνουν χώρα ανάμεσα 

στη διοίκηση του οργανισμού και  την ΠΟΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών). 

(Karakioulafi, 2007).

Είναι  γεγονός  ότι  τα  ελλείμματα του  οργανισμού  είναι  μεγάλα.  Για  παράδειγμα  το 

συνολικό έλλειμμα για το έτος 2004 διαμορφώθηκε στα €576 εκ, αυξημένο κατά €103 εκ., 

σε σχέση με το 2003 κυρίως λόγω της αύξησης των  τόκων από δάνεια και  των έκτακτων 

δαπανών  λόγω Ολυμπιακών Αγώνων.  Στο  έλλειμμα  ο  τομέας  της  Υποδομής  συμβάλλει 

περίπου κατά 70% και της εκμετάλλευσης κατά 30%. Με δεδομένες τις κοινοτικές οδηγίες 

και το νόμο 2671/98 του Οργανισμού ότι η Υποδομή μπορεί να χρηματοδοτείται από το 

κράτος έπεται ότι το λειτουργικό έλλειμμα του ΟΣΕ είναι περίπου €170 εκ. Σημειώνεται ότι 

για πολλά χρόνια το Δημόσιο δεν κάλυπτε τις δαπάνες Υποδομής, ως όφειλε, όπως άλλωστε 

το κάνει για την κατασκευή των δρόμων, των λιμανιών κλπ, αλλά απλά εγγυάται τα δάνεια 

που συνάπτει ο ΟΣΕ, με συνέπεια το συσσωρεμένο χρέος να διογκώνεται. Επιπλέον, από το 

λειτουργικό έλλειμμα των €170εκ., περίπου τα €140εκ. αποτελούν δαπάνες για υποχρεώσεις 

δημόσιας  υπηρεσίας,  δηλαδή  για  δρομολόγια  που  είναι  οικονομικά  ασύμφορα,  αλλά 

πραγματοποιούνται για κοινωνικούς λόγους. Η εξυγίανση πάντως των οικονομικών του ΟΣΕ 

και η  μείωση της  εξάρτησης από τις  κρατικές  δαπάνες για  την  λειτουργία του αποτελεί 

επιχειρησιακό στόχο πρώτης προτεραιότητας. Αυτό άλλωστε αποτελεί επιταγή της ΕΕ που 

υιοθετήθηκε με την έκδοση του ΠΔ 41/7-3-05, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται στο 

εξής η επιδότηση της εκμετάλλευσης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.  

3.2.2.4 Εγκαταστάσεις – Τεχνολογία – Τεχνογνωσία
Ενώ  οι  σιδηρόδρομοι  είναι  σήμερα  επιχειρήσεις  εντάσεως  κεφαλαίου,  ο  ΟΣΕ  είναι 

εντάσεως εργασίας (το 70% των δαπανών του είναι δαπάνες προσωπικού) και αυτό πρέπει 

να  αλλάξει  με  την  εισαγωγή  υψηλής  τεχνολογίας  σε  θέματα:  υποδομής  (έργα,  μελέτες, 

εξοπλισμός),  τροχαίου  υλικού,  εκμετάλλευσης,  πληροφόρησης  επιβατών,  πληροφορικής, 

ticketing, παροχής υπηρεσιών καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι γεγονός 

ότι από την ίδρυσή του δεν έγιναν σοβαρές επενδύσεις σε υποδομές καθώς η πολιτική της 

χώρας  επιδοτούσε  κυρίως  τις  οδικές  μεταφορές.  Τα  τελευταία  χρόνια  όμως  φαίνεται  η 

πρόθεση να αλλάξει αυτό και κυρίως με την ευρωπαϊκή υποστήριξη έχουν αρχίσει για πρώτη 

φορά στην ιστορία του σιδηρόδρομου σοβαρές επενδύσεις. 

Η  Υποδομή  συμπεριλαμβάνει  τη  γραμμή,  τη  σηματοδότηση-  τηλεδιοίκηση,  την 

ηλεκτροκίνηση και τις διάφορες υπηρεσίες σταθμών. Η εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας θα 

αλλάξει  πλήρως  την  εικόνα  του  ΟΣΕ  και  επιπλέον  θα  μειώσει  θεαματικά  τα  κόστη 

λειτουργίας  και  συντήρησης  όπως  η  διεθνή  εμπειρία  και  πολιτική  δείχνουν.  Υψηλή 
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τεχνολογία  στη  γραμμή  σημαίνει  χρήση  των  πλέον  σύγχρονων  υλικών  επιδομής  και 

τεχνολογιών αιχμής, όπως η σταθερή επιδομή (slabtrack) και αυξάνει τη διαθεσιμότητα της 

γραμμής  ενώ  μειώνεται  το  κόστος  συντήρησης.  Η  εισαγωγή  σύγχρονων  συστημάτων 

σηματοδότησης-  τηλεδιοίκησης  συμβάλει  στην  αύξηση  της  ασφάλειας  αλλά  και  στην 

αυτοματοποίηση της διαχείρισης  της κυκλοφορίας,  με αποτέλεσμα δραστική μείωση στο 

κόστος  λειτουργίας  σε  ποσοστό  περίπου  50%  και  πολύ  μεγάλη  αύξηση  της  ασφάλειας 

κυκλοφορίας  αφού  πλέον  εξαρτάται  πολύ  λιγότερο  από  τον  ανθρώπινο  παράγοντα.  Η 

ηλεκτροκίνηση του δικτύου θα βελτιώσει θεαματικά την εικόνα του ΟΣΕ και θα επιτρέψει 

αφ’ ενός μεν τη δρομολόγηση συρμών με τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφετέρου δε 

τη μείωση των δαπανών συντήρησης. Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι το κόστος λειτουργίας 

και  συντήρησης  ενός  ηλεκτροκινούμενου  δικτύου  ανέρχεται  στο  25%-50%  ενός 

ντιζελοκίνητου δικτύου. Επιπλέον,  η διαθεσιμότητα του ηλεκτροκίνητου τροχαίου υλικού 

ξεπερνά  το  95%  αυξάνοντας  κατά  πολύ  την  αξιοπιστία  του  δικτύου.  Η  δρομολόγηση 

σύγχρονων συρμών συμβάλει επίσης στη βελτίωση των παρεχόμεων υπηρεσιών καθώς και 

στην μείωση του χρόνου διαδρομής. Έτσι, για παράδειγμα θα μπορεί να μειωθεί ο χρόνος 

της διαδρομής Αθήνας- Θεσσαλονίκης στις 2:35 ώρες.

3.3 Ποιοτική ανάλυση δεδομένων     
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων, ακόμη και ως ένα μικρό, 

ελάχιστο  δείγμα  του  προσωπικού  κρίνονται  ως  αναμενόμενα  και  συμπλέουν  με  τις 

τελευταίες και πιο πρόσφατες αποφάσεις της διοίκησης.

Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ως προς την έννοια των οργανωσιακών αλλαγών ότι 

αφορά στο  θέμα της  οργάνωσης των επιχειρήσεων  με  διαφορετικό  ίσως  τρόπο από τον 

ισχύοντα.  Ακουστήκαν  διάφορες  απόψεις  περί  εναλλακτικών  μορφών  οργανωσιακής 

αλλαγής, όπως η εισαγωγή καινοτομιών, η αλλαγή στη δομή μιας επιχείρησης, η εισαγωγή 

νέων  τεχνολογιών  αλλά  πάντα  με  στόχο  τη  βελτίωση  των  συνθηκών,  την  αύξηση  της 

παραγωγικότητας,  τη  μεγιστοποίηση  του  κέρδους  μιας  επιχείρησης.  Ο  συγκριτικός 

παράγοντας ωστόσο είναι το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού ή της επιχείρησης. 

Ως προς την επικαιρότητα των αλλαγών, οι απόψεις μοιράστηκαν. Οι περισσότεροι 

υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές είναι διαχρονικές επειδή τότε κρίνονται ως αποτελεσματικές. 

Σε μικρότερο σχετικά βαθμό υποστηρίχθηκε, κυρίως από τους παλαιότερους υπαλλήλους 

του ΟΣΕ ότι οι αλλαγές είναι σύγχρονες ενώ σε μικρότερο ακόμη βαθμό υποστηρίχθηκε, 

από τους νεότερους  υπαλλήλους κυρίως, ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται σταδιακά για 

να υπάρχει ομαλή προσαρμογή στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και να υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου, επαναπληροφόρησης και συνέχειας των διαδικασιών αλλαγής. 
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Όσον  αφορά  στην  καθολικότητα  των  αλλαγών,  οι  παλαιότεροι  υπάλληλοι  του 

οργανισμού, ανεξάρτητα από το κλιμάκιο βαθμού που κατέχουν,  θεωρούν ότι  οι  αλλαγή 

είναι καθολική. Ενώ οι νεοεισερχόμενοι στον ΟΣΕ

 διαχώρισαν τις αλλαγές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 

 υποστήριξαν τις κλαδικές αλλαγές λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε κλάδου και 

 θεώρησαν ότι  οι αλλαγές πρέπει να είναι στρατηγικού σχεδιασμού και μόνο όταν 

κριθεί  απαραίτητο  να  γίνονται   διορθωτικές  κινήσεις  σε  κάποιο  τμήμα  της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Στο κρίσιμο ερώτημα ως προς την ευρύτερη στάση απέναντι στις αλλαγές και ποια 

πιστεύουν οι ερωτώμενοι ότι είναι η στάση των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι σε αυτές, 

η κλίμακα των απαντήσεων κυμαίνεται  από  ουδέτερο ως αρνητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, 

ανεξάρτητα από το κλιμάκιο βαθμού και την παλαιότητα των ετών που απασχολούνται  στον 

ΟΣΕ, οι ερωτώμενοι απαντούν: 

 Οι μεγάλες και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι πιο ανοιχτές στις αλλαγές 

 Πραγματοποιούνται λίγες αλλαγές αλλά με πολλές αγκυλώσεις 

 Η στάση των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ουδέτερη ή μέτρια

 Επικρατεί συντηρητισμός, ειδικά στο δημόσιο τομέα

 Οι  περισσότεροι  είναι  επιφυλακτικοί  και  αμυντικοί,  δε  νιώθουν  σιγουριά  για  τις 

αλλαγές και φοβούνται τις νέες συνθήκες.

 Επικρατεί καχυποψία και αρνητικό κλίμα

 Οι μικρές επιχειρήσεις δε μετέχουν σε προγράμματα αλλαγών. 

Χαρακτηριστικές  και  αξιοπρόσεκτες  είναι  ο  απαντήσεις  που  αφορούν  στους 

ευνοϊκούς και στους αποτρεπτικούς παράγοντες των  γενικών οργανωσιακών αλλαγών:

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υποστηρίζουν ότι είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουν τις 

αλλαγές οι ηλικιακά νεότεροι. 

Οι  νέοι  σε  ηλικία  θεωρούν  ως  σημαντικούς  παράγοντες  αλλαγών,  πρώτα  τον 

οικονομικό και στη συνέχεια την εξέλιξη μέσα σε μια επιχείρηση. 

Άλλοι ευνοϊκοί παράγοντες προς τις αλλαγές, κρίνονται: η ευελιξία της επιχείρησης 

και  του  προσωπικού,  η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  και  οι  εξωτερικές  αλλαγές  που 

πραγματοποιούνται σε επίπεδο παγκοσμιοποίησης.  

Στην αντίθετη πλευρά, αναφορικά με τους παράγοντες που εμποδίζουν τις αλλαγές οι 

βασικοί  είναι:  το  υπάρχον  καθεστώς,  ,  το  εσωτερικό  αρνητικό  κλίμα,  η  υπάρχουσα 

κουλτούρα,  το πνευματικό επίπεδο, οι  συντεχνίες  και  δεύτερον το κόστος των αλλαγών. 

Επίσης, σημαντικός παράγοντας θεωρείται ο φόβος για τα αποτελέσματα των αλλαγών σε 

προσωπικό επίπεδο και η γραφειοκρατία.  
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 Σχετικά με  το  ρόλο των φορέων ως προς  την  οργανωσιακή αλλαγή  σχεδόν δεν 

εκφράστηκαν απόψεις. Οι φορείς των αλλαγών ταυτίζονται με το ρόλο της διοίκησης, της 

οποίας ο ρόλος θα πρέπει να είναι η εργασιακή ισορροπία  και η επιχειρησιακή γαλήνη. Θα 

πρέπει επίσης, να γίνονται πιλοτικά προγράμματα αλλαγών για δοκιμές πάνω στα πλάνα των 

αλλαγών. 

Επίσης μεγάλης βαρύτητας είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν ως προς το ρόλο της 

οργανωσιακής  κουλτούρας  ως  καθοριστικού  ή  όχι  για  την  επιτυχία  των  αλλαγών.  Οι 

ερωτώμενοι  που  ανήκουν  σε  ανώτερα  κλιμάκια  βαθμού,  δηλαδή  οι  προϊστάμενοι  δεν 

τοποθετήθηκαν  θετικά  ή  αρνητικά.  Οι  ερωτώμενοι  που  βρίσκονται  πολλά  χρόνια  στον 

οργανισμό  και  βρίσκονται  στην  κλίμακα  των  τμηματαρχών  κρίνουν  ότι  η  οργανωσιακή 

κουλτούρα δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο επειδή οι αλλαγές ουσιαστικά επιβάλλονται από 

τη διοίκηση όπως πιστεύουν και ότι εξαρτάται από την ίδια την επιχείρηση. Αντίθετα, οι 

νεοεισερχόμενοι  στον  οργανισμό  θεωρούν  ως  καταλυτικό  το  ρόλο  της  οργανωσιακής 

κουλτούρας και  ότι  καθορίζει  το  αποτέλεσμα των αλλαγών.  Υποστηρίζουν το  ρόλο που 

μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος μέσα σε μια επιχείρηση,  ότι είναι σημαντική η στάση του 

και ότι όταν είναι χαμηλό το γενικό επίπεδο παιδείας σε μια επιχείρηση τότε οι εργαζόμενοι 

αδυνατούν να καταλάβουν την αναγκαιότητα των αλλαγών. 

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αφορούσε τον ίδιο τον ΟΣΕ, τους τομείς αλλαγής, 

την  επίδραση της  οργανωσιακής  κουλτούρας  στο  γενικό  επίπεδο αλλαγών,  το  ρόλο της 

διοίκησης και του προσωπικού και το τελικό, γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από την όλη 

προσπάθεια αλλαγών. Υπενθυμίζουμε ότι η βασική οργανωσιακή αλλαγή που επιχειρήθηκε 

στον οργανισμό είναι βασικά η αναδιοργάνωση των λειτουργιών και η δημιουργία ομίλου 

ΟΣΕ με θυγατρικές εταιρείες όπου διαφοροποιείται η υποδομή από την εκμετάλλευση. 

Το κρίσιμο και αναγκαίο σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ο ΟΣΕ είναι η 

επανασύσταση του. Οι ερωτώμενοι κρίνουν ότι δεν αρκεί ο διαχωρισμός που έγινε  και ότι 

αφορά περισσότερο σε διαδικαστική αλλαγή. Το προβληματικό σημείο που αναδεικνύεται 

είναι το στρατηγικό επίπεδο αλλαγών που έχει ανάγκη ο οργανισμός για να εκσυγχρονιστεί 

πραγματικά. Οι απόψεις τους έχουν ως εξής:

•Θα πρέπει να υπάρξει σφικτή οργάνωση, προγραμματισμός, και έλεγχος και να γίνουν 

ριζικές αλλαγές στις δομές και στα στελέχη του ΟΣΕ. Ο οργανισμός έχει ανάγκη από 

στελέχη με μόρφωση, εμπειρία, ευελιξία και αποφασιστικότητα. 

•Σε δεύτερο επίπεδο προτείνεται η βελτίωση των υποδομών, η βελτίωση του γενικού 

επιπέδου ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων. 

•Τέλος, σε τρίτο επίπεδο προτείνεται η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και γίνεται λόγος 

για συμμετοχική διοίκηση.   
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Οι  παράγοντες  θετικής  ενίσχυσης  των  αλλαγών  εντοπίζονται  στο  προσωπικό  του 

οργανισμού  και   στην  πολιτική  βούληση  του  κράτους  και  του  αρμόδιου  φορέα  για  τις 

συγκοινωνίες.  Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιηθεί το προσωπικό του οργανισμού, πιθανώς 

μέσω των κατάλληλων κινήτρων και συνεισφέρει θετικά  και ο αρμόδιος πολιτικός φορέας 

του  οργανισμού  εφόσον  πρόκειται  για  επιχείρηση  όπου  ο  μοναδικός  μέτοχος  είναι  το 

Ελληνικό  κράτος.  Ισχυρός  επίσης  είναι  ο  ρόλος  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  και  ο 

ανταγωνιστικός  χαρακτήρας  της  ελεύθερης  αγοράς.  Ο  οργανισμός  σιδηροδρόμων 

συνυπάρχει με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς  και λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό καθεστώς 

ελεύθερης αγοράς το οποίο μπορεί να τον συμπαρασύρει θετικά σε ένα πλαίσιο αλλαγών. 

Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν μα βεβαιότητα ότι ο ανασταλτικός παράγοντας εισαγωγής 

αλλαγών στον ΟΣΕ είναι η υπάρχουσα τάξη,  και  η κουλτούρα.   Επικρατεί παθητικότητα 

στον οργανισμό και μια ασφάλεια λόγω του δημοσίου χαρακτήρα του που αποτρέπει την 

εισαγωγή αλλαγών. Το προσωπικό εκδηλώνει αδιαφορία για οτιδήποτε κινείται και αλλάζει 

έξω από αυτό για να μη διακινδυνεύσει την υπάρχουσα του κατάσταση. Τέλος, αρνητικός 

παράγοντας είναι ο ανταγωνισμός που βγαίνει στην επιφάνεια στην περίπτωση εισαγωγής 

αλλαγών  όπως  έγινε  με  την  περίπτωση  του  διαχωρισμού  υποδομής  εκμετάλλευσης.  Το 

προσωπικό, λόγω των νέων συνθηκών που ήρθαν στο προσκήνιο με την αναδιοργάνωση, 

άφησε να εκδηλωθεί  ο ανταγωνισμός μεταξύ του για την εξασφάλιση καλύτερων θέσεων 

από τις αυτές που ήδη κατείχε. 

Ως  προς  το  αν  μπορεί  να  αλλάξει  η  υπάρχουσα  κουλτούρα  για  την  εισαγωγή 

αλλαγών στον ΟΣΕ οι ανώτεροι σε ιεραρχία εργαζόμενοι και αρχαιότεροι θεωρούν ότι δε 

μπορεί να αλλάξει άμεσα. Παραδέχονται ότι καθυστερεί την εξέλιξη του οργανισμού αλλά 

δε νομίζουν ότι μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό και γρήγορα. Οι νεοεισερχόμενοι κατά την 

εισαγωγή τους στον οργανισμό βίωσαν έντονα την υπάρχουσα κουλτούρα και κρίνουν ότι 

είναι η ΚΥΡΙΑ αιτία καθυστέρησης αλλαγών και ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει καθώς 

είναι  πολυπληθυσμιακός  οργανισμός  και  αργοκίνητος.  Περισσότερο  αισιόδοξοι  είναι  οι 

τμηματάρχες από εικοσιπενταετίας που αναζητούν τη λύση στους νεότερους ανθρώπους και 

στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού. 

Το  επόμενο  πεδίο  ανάλυσης  ερμηνεύει  τη  στάση   της  διοίκησης,  τη  στάση  του 

προσωπικού και τη μεταξύ τους σχέση υπεύθυνης για το αποτέλεσμα των αλλαγών. Σε ένα 

πρώτο επίπεδο σχεδόν ομόφωνα εξέφρασαν οι ερωτώμενοι τη σπουδαιότητα του ρόλου της 

διοίκησης ως προς τις εισερχόμενες αλλαγές. Σε περαιτέρω εμβάθυνση  κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων,  επιχειρήθηκε η εξακρίβωση της  σπουδαιότητας  του ρόλου αυτού.  Οι 

απόψεις  εδώ  πήραν  αρνητική  χροιά  καθώς  εντοπίστηκε  η  αδυναμία  της  διοίκησης  να 

εφαρμόσει πραγματική αλλαγή στον ΟΣΕ. Εφαρμόστηκαν απλώς οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής  περί  διαχωρισμού  των  λειτουργιών  του  σιδηρόδρομου  χωρίς  ταυτόχρονα  να 

προχωρήσει σε  ουσιαστικές αλλαγές. Έγιναν αρνητικές κριτικές όσον αφορά στην αύξηση 

των  δαπανών  εξαιτίας   του  διαχωρισμού  και  της  δημιουργίας  εξ  αρχής  τριών  νέων 

διοικητικών  συμβουλίων  και  του  γενικότερου  ανοίγματος  των  θυγατρικών  εταιρειών. 

Επίσης,  εκφράστηκαν  αμφιβολίες  για  το  ρόλο  της  πολιτικής  βούλησης  που  υπερίσχυσε. 

Τέλος, εκφράστηκαν δυσπιστίες ως προς την σωστή αξιοποίηση του προσωπικού. 

Ταυτόχρονα,  αναζητήθηκε  ο  ρόλος  του  προσωπικού.  Εδώ οι  απόψεις  διίστανται: 

σχεδόν λίγοι παραπάνω από τους μισούς θεωρούν ότι ΝΑΙ είναι σημαντικός ο ρόλος του 

προσωπικού.  Λίγο λιγότεροι από τους υπολοίπους υποστηρίζουν ότι δεν ρωτήθηκε καν το 

προσωπικό,  δεν τους δόθηκαν τα ανάλογα κίνητρα και επομένως ο ρόλος τους δεν είναι 

σημαντικός. Ακολούθως, δόθηκε η αρνητική όψη της ανταγωνιστικότητας που αναπτύχθηκε 

μεταξύ των εργαζομένων καθώς και η απουσία της ομαδικότητας βασικά στο διοικητικό 

επίπεδο των εργαζομένων. 

Τελικά,  οι  διοικητικοί  υπάλληλοι  στον  ΟΣΕ  της  Θεσσαλονίκης  πιστεύουν  ότι 

απέτυχε το μοντέλο της οργανωσιακής αλλαγής που επιχειρήθηκε στον οργανισμό και έφερε 

επιπλέον  προβλήματα.  Ακουστήκαν  πολλές  απόψεις  ως  προς  το  τι  έγινε  λάθος  και  που 

εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα. Το κοινότερο σημείο είναι η οργάνωση και ο 

σχεδιασμός  της  οργανωσιακής  αλλαγής.  Έγινε  πρόχειρα,  χωρίς  ουσιαστικό  πρόγραμμα, 

χωρίς  έλεγχο,  χωρίς  ενημέρωση.  Εάν  είχε  ξεκινήσει  από  τη  βάση  του  οργανισμού,  το 

προσωπικό του, θα μπορούσαν να υπήρχαν διαφορετικά και καλύτερα αποτελέσματα.   
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4.1 Πορίσματα 

Αναφέρθηκε  νωρίτερα  ότι  το  ζητούμενο  για  ένα  μεγάλο  οργανισμό  είναι  η 

αποτελεσματική  διοίκηση  του  ώστε  το  έργο  του  να  είναι  πολιτικώς  ορθό  και  άμεμπτο. 

Επίσης,  αναφέρθηκε  ότι  ένας  οργανισμός  παρομοιάζεται  με  το  σύστημα  των  “7-s”  και 

αποτελείται  από τα εξής  στοιχεία:  Στρατηγική,   Δομή,  Προσωπικό,   Σύστημα Αμοιβών, 

Δεξιότητες-Ικανότητες,  Τεχνοτροπία-Ύφος  και  Κοινές  Αξίες.  Τα  ανωτέρω  στοιχεία 

αλληλοεπηρεάζονται αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι οι Κοινές αξίες όπου αποδίδουν 

υψηλή αξία σε ένα οργανισμό. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως ένας κρατικός, 

γραφειοκρατικός φορέας φέρει στοιχεία όπως το σύστημα αμοιβών του προσωπικού του, το 

ύφος  και  την  τεχνοτροπία  του,  σαφώς  τη  δομή  του,  τις  δεξιότητες  και  ικανότητες  του 

προσωπικού του και  μέχρι ένα σημείο τις κοινές αξίες του. 

Είναι αρκετά αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι ανεπτυγμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να θεωρείται επιτυχημένος ως οργανισμός; 

Και αν δεν είναι επιτυχημένος στο βαθμό που θα ήθελε η ηγεσία του, υπάρχει η 

ευελιξία , η γνώση, η μεθοδολογία  που χρειάζεται για να αλλάξει; 

Αν τελικά δεν έχει αυτά τα στοιχεία-εργαλεία που χρειάζονται για την εισαγωγή των 

αλλαγών, ποιος είναι ο λόγος; 

Τι μπορεί να γίνει για να εισάγει αποτελεσματικές αλλαγές; 

Ποια είναι η γνώμη του προσωπικού για το υπάρχον καθεστώς; 

Ποιες αλλαγές χρειάζονται τελικά για να γίνει  αποτελεσματικός και αποδοτικός ο 

ΟΣΕ;   

Τα παραπάνω ερωτήματα απασχολούν και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ 

των υπαλλήλων του οργανισμού επί πολλούς μήνες. Η ανώτατη διοίκηση παρακινούμενη 

από  τις  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκή  Ένωσης  και  Επιτροπής   για  διαχωρισμό  υποδομής 

εκμετάλλευσης κατάστρωσε ένα αρχικό πλάνο αλλαγών Υπήρχε αρκετό χρονικό διάστημα 

για  τον  προγραμματισμό,  τη  δράση  και  τον  έλεγχο  πριν  την  ουσιαστική  έναρξη  των 

διαδικασιών διαχωρισμού των εταιρειών. Υπήρχε αρκετό χρονικό διάστημα προετοιμασίας 

και  μελέτης  των  απαραίτητων χαρακτηριστικών για  την  εισαγωγή των  νέων  δεδομένων. 

Πόσο ομαλά όμως ξεκίνησε και προχώρησε η εισαγωγή αλλαγών στον οργανισμό τελικά; Η 

οργανωσιακή κουλτούρα του ΟΣΕ πόσο επηρέασε την εισαγωγή των αλλαγών αυτών; 
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Ταυτόχρονα με τις προγραμματισμένες εσωτερικές αλλαγές, ο οργανισμός έχει να 

ανταποκριθεί στον αυξανόμενο εξωτερικό ανταγωνισμό από τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. 

Θα  πρέπει  επομένως  να  ανταποκριθεί  ταχύτατα  στις  εξωτερικές  αλλαγές  και  να 

προσαρμοστεί στο ανταγωνιστικό εξωτερικό περιβάλλον. Πραγματικά, η ποιοτική έρευνα 

που διεξήχθη στο προσωπικό, τουλάχιστον τοπικά, έδειξε ότι όντως το προσωπικό έχει κατά 

νου ότι οι οργανωσιακές αλλαγές παρακινούνται από τον εξωτερικό ανταγωνισμό. Εξάλλου 

αυτό είναι  το νόημα των προγραμματισμένων αλλαγών: η βελτίωση των οργανισμών να 

προσαρμόζονται  στις  αλλαγές  του  περιβάλλοντος   και  στη  συνέχεια  η  βοήθεια  στην 

προσαρμογή των υπαλλήλων του σε αυτές. Στην περίπτωση του ΟΣΕ, δε γίνεται ακριβώς 

έτσι:  η  αλλαγή  έγινε  μόνο  και  μόνο  για  να  ακολουθηθούν  οι  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και όχι για την ουσιαστική αλλαγή όπως π.χ. για να ανευρεθούν καινοτόμες ιδέες 

για  την  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας  του  οργανισμού.  Η  ανώτατη  διοίκηση  δεν 

αναρωτήθηκε  για  το  προσωπικό  για  αυτό  και  δεν  προχώρησε  σε  λύσεις  υπέρ  των 

εργαζομένων  όπως  π.χ.  στην  ενδυνάμωση  τους  και   στη  δημιουργία  διαλειτουργικών 

ομάδων.

Άλλο ένα  στοιχείο που ενισχύει την άποψη της προχειρότητας του σχεδιασμού της 

οργανωσιακής αλλαγής του ΟΣΕ είναι το γεγονός ότι δε δημιουργήθηκαν φορείς αλλαγής 

για αυτό και το προσωπικό δε γνωρίζει καν την έννοια του όρου και πιστεύει ότι ο όρος 

αναφέρεται στην ανώτατη διοίκηση που προτείνει τις αλλαγές.  

Το  γεγονός  ότι  το  προσωπικό  δε  βιώνει  άγχος  ή  δεν  αντιδράει  στο  θέμα  των 

αλλαγών,  σημαίνει  ότι  όντως  δεν  πιστεύει  ότι  έγινε  κάποια  ουσιαστική  αλλαγή.  Αυτό 

εξάλλου προέκυψε και από τις συνεντεύξεις των υπαλλήλων του οργανισμού. Θεωρούν ότι 

δεν  έχουν  άγχος  και  ότι  δεν  υπάρχει  κάποιος  λόγος  για  να  βιώνουν  άγχος.  Ωστόσο, 

παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  συστημική  αντίδραση,  εφόσον  ο  ΟΣΕ  ως  δημόσιος  κρατικός 

οργανισμός  κάνει  συγκεκριμένα πράγματα με  πολύ συγκεκριμένο τρόπο.  Οπότε η όποια 

διαφοροποίηση,  αρχικά και  πριν εφαρμοστεί,  επέφερε  κάποιες  ομαδικές αντιδράσεις  από 

σύνολα εργαζομένων που έκριναν για τους δικούς τους λόγους ότι λόγω του διαχωρισμού θα 

θιγόταν τα ήδη κεκτημένα δικαιώματα τους. Αρχικά και πριν το διαχωρισμό, οι εργαζόμενοι 

εκδήλωσαν  μια  οργανωσιακή  αδράνεια   για  να  διατηρήσουν  την  σταθερότητα  και  την 

υπάρχουσα  ισορροπία  τους.  Από  την  πραγματοποίηση  των  αλλαγών  και  στη  συνέχεια, 

διαλύθηκαν οι αμφιβολίες των εργαζομένων και αφέθηκαν σε μια παθητική ασφάλεια  και 

αδράνεια. 

Επίσης, διακρίνουμε μία οικονομική ασυνάφεια και αντίστοιχη αντίδραση εκ μέρους 

των  εργαζομένων  σχετικά  με  το  διαχωρισμό  των  εταιρειών.  Εφόσον  ο  ΟΣΕ  ήταν  μια 

προβληματική  επιχείρηση,  για  ποιο  λόγο  να  προβεί  η  διοίκηση  σε  διαχωρισμό  και  να 
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πολλαπλασιάσει έτσι τις οφειλές και τις δαπάνες; Η αντίδραση του προσωπικού αφορούσε 

στην έλλειψη κεφαλαίων και στον αύξηση των δαπανών από το διαχωρισμό των εταιρειών.  

Συγκριτικά  με  τις  μελέτες  των περιπτώσεων  που  προηγήθηκαν στο  εννοιολογικό 

πλαίσιο,  παρατηρούμε  ότι  η  περίπτωση  οργανωσιακής  αλλαγής  του   ΟΣΕ  έχει  κοινά 

ευρήματα  με  εκείνα  της  περίπτωσης  αλλαγών  στο  κράτος  της  Μποτσουάνα.  Όντως  σε 

παρόμοιο επίπεδο, ο ΟΣΕ βιάστηκε να προχωρήσει στις αλλαγές και δεν ασχολήθηκε με τον 

προγραμματισμό τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρου οράματος  και 

σωστών στρατηγικών για την επίτευξη των αλλαγών. Και στην περίπτωση του ΟΣΕ, όπως 

και στην περίπτωση του κράτους της Μποτσουάνα, η νοοτροπία και το στυλ υπερβαίνουν 

την  ουσία.  Υπάρχουν  μεγάλα  κενά  ποιότητας  και  αποτελεσμάτων  αλλά  και  έλλειψης 

κατανόησης της αιτίας ων αλλαγών από όλους τους συμμετέχοντες.  Στην περίπτωση της 

Μποτσουάνα,  η  αξιολόγηση  πραγματοποιήθηκε  μέσω  ευρύτερης  έρευνας  παρόλο  που 

απέδειξε σχετικά μειωμένη απόδοση των αλλαγών. Στην περίπτωση του ΟΣΕ δεν έγινε μέχρι 

στιγμής καμία αξιολόγηση των αλλαγών. 

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, αρχικά παρατηρούμε διαμετρικά μεγάλες 

διαφορές ως προς την ένταση στα προγράμματα εφαρμογής αλλαγών. Ο δημόσιος τομέας 

του Η.Β. εμφανίζει μεγάλη κινητικότητα στις αλλαγές και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών ενώ 

ο  ιδιωτικός  τομέας  υστερεί.  Στον  ελληνικό  χώρο  συμβαίνει  σχετικά  το  αντίστροφο:  οι 

ιδιωτικές  επιχειρήσεις  στρέφονται  πιο  εύκολα  στις  αλλαγές  ενώ  οι  κρατικές,  δημόσιες 

επιχειρήσεις ως πιο δυσκίνητες υστερούν σε προγράμματα αναδιοργάνωσης. Οι υπηρεσίες 

κοινής  ωφελείας  του  Η.Β.  παρουσιάζουν  κινητικότητα  90%  υπέρ  των  αλλαγών  και 

εφαρμόζουν ως πιο δημοφιλείς μορφές οργανωσιακής αλλαγής τη μείωση του προσωπικού, 

τη διακοπή κάποιων εργασιών αν κριθούν ότι έχουν επιπλέον κόστος και τη μείωση του 

κόστους. Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στον κλάδο των υπηρεσιών είναι η παροχή εργασίας 

μέσω εργολαβίας και η προσωρινή απασχόληση. Σε όλα τα παραπάνω ο Ελληνικός χώρος 

διαφέρει ριζικά. Στη Βρετανία, οι επιδράσεις στο ηθικό, στην πίστη, στην παρακίνηση και 

στην ασφάλεια των εργαζομένων είναι  αρνητικές.  Στον ΟΣΕ οι  εργαζόμενοι  δε νιώθουν 

καμία  ουσιαστική  απειλή  από  τις  παρούσες  οργανωσιακές  αλλαγές.  Οι  επιδράσεις  του 

προγράμματος αλλαγών του ΟΣΕ ως προς την αμφιβολία των εργαζομένων αν τελικά όλα 

γίνονται όπως είναι καλύτερα να γίνουν συγκλίνουν με την αντίστοιχη απορία των Βρετανών 

δημοσίων υπαλλήλων αν τελικά είναι απαραίτητο οι αλλαγές να γίνονται τόσο γρήγορα και 

τόσο επιβεβλημένα και αν γίνεται σωστά η διαχείριση τους. Ταύτιση υπάρχει ως προς το 

ύφος  του  δημόσιου  τομέα  στη  Βρετανία  και  της  διοίκησης  του  ΟΣΕ όπου  εμφανίζεται 

γραφειοκρατικό,  επιφυλακτικό  και  παραδοσιακό.  Στις  υπηρεσίες  το  ύφος  είναι  κοινό: 

συγκεντρωτικό, αυταρχικό, αντιδραστικό και επικρατεί κρυψίνοια.  
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 Το  άρθρο  των  Vakola &  Nikolaou (2005)  αναφέρεται  σε  επιχειρήσεις  όπου 

εφαρμόζουν προγράμματα αλλαγής  τα  οποία  προκαλούν  ένταση στους  εργαζόμενους  σε 

αυτές, εξαιτίας της ανασφάλειας ότι δε θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα. 

Με  τη  θέση  αυτή  δε  συντάσσονται  οι  εργαζόμενοι  του  ΟΣΕ,  καθώς  δεν  παρουσιάζουν 

μειωμένο  ηθικό,  χαμηλή  παραγωγικότητα,  πολλαπλές  εσωτερικές  συγκρούσεις,  υψηλά 

νούμερα  αποχωρήσεων  κ.α.  όπως  ισχύει  στην  έρευνα των  συγγραφέων.   Το  άγχος  που 

προέρχεται από τις οργανωσιακές αλλαγές δημιουργεί αρνητική άποψη για αυτές και έτσι 

στη συνέχεια είναι αρνητικός παράγοντας και εμπόδιο. Στον οργανισμό, οι εργαζόμενοι δεν 

εμφάνισαν  δείγματα  άγχους.   Οι  συγγραφείς  υποστηρίζουν  ότι  όταν  σε  ένα  περιβάλλον 

εργασίας υπάρχει έντονη υποστήριξη μεταξύ των εργαζομένων ή υπάρχει έντονη υποστήριξη 

από το  περιβάλλον τους   τότε  αντιμετωπίζουν πιο  άνετα τις  προτεινόμενες  αλλαγές.  Οι 

εργαζόμενοι στον οργανισμό δεν υποστήριξαν το θέμα των καλών εργασιακών σχέσεων. 

Αντίθετα τόνισαν ότι εξαιτίας των αλλαγών ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους. 

Άλλο ένα θέμα που εξαρτά την άποψη των εργαζομένων με τις οργανωσιακές αλλαγές είναι 

η εκπαίδευση τους. Ένας υπάλληλος έχει την ανάγκη να αισθανθεί ότι εκπαιδεύεται αρκετά 

και ιδίως σε περίοδο αλλαγών καθώς η αποτελεσματική επικοινωνία μειώνει το φόβο και την 

αβεβαιότητα και επομένως την αντίσταση στις αλλαγές. Επίσης, άλλος ένας παράγοντας που 

καθορίζει την αρνητική αντίληψη των εργαζομένων για την οργανωσιακή αλλαγή είναι το 

σύστημα αμοιβών και ανταμοιβών. Οι οικονομικές απολαβές είναι καθοριστικές για το πώς 

αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος την αξία του μέσα στην επιχείρηση αλλά και για τον τρόπο 

που πραγματοποιείται μία προτεινόμενη αλλαγή. Π.χ. η συμμετοχή ενός εργαζόμενου σε ένα 

πρόγραμμα αλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση του και να λαμβάνεται 

υπόψη για την αμοιβή του ώστε να νιώσει ότι ανταμείβεται η προσπάθεια του. Οι υπάλληλοι 

του ΟΣΕ συντάχθηκαν και με τις δύο παραπάνω παραδοχές της έρευνας των συγγραφέων. 

Στην περίπτωση των αλλαγών του CA, υπήρξαν πολλά προβλήματα σχετικά με την 

ενδυνάμωση του προσωπικού όπως επίσης και στον ΟΣΕ, όπου απεικονίζονται κενά στον 

τρόπο χειρισμού των εσωτερικών σχέσεων της περίοδο των αλλαγών. Κατά παρόμοιο τρόπο 

αναπτύσσονται πολιτικές διεργασίες καθώς το προσωπικό και τα μεσαία στελέχη αναζητούν 

νέους  ρόλους  και  θέσεις  εργασίας  και  στις  δύο  περιπτώσεις  των  οργανισμών.  Η 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εργαζομένων αντικαθιστά το ρόλο της ανάπτυξης. 

Παράδειγμα προς μίμηση θα μπορούσε να αποτελέσει για τον ΟΣΕ, η περίπτωση 

οργανωσιακής αλλαγής που περιγράφεται για την υπηρεσία ασθενοφόρων του άρθρου της 

Caple (2001) “Change Management in the Public Sector”. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει 

έλλειψη  κατεύθυνσης  και  πτώση  ηθικού  και  κουλτούρας.  Στη  μελέτη  περίπτωσης 

περιγράφεται  η ανάληψη της ευθύνης εισαγωγής των αλλαγών από μια ομάδα αλλαγής, 
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αποτελούμενη από τον διοικητή και  ορισμένους προϊσταμένους ή υπαλλήλους  ανωτέρου 

βαθμού, όπου διαμόρφωσαν  ένα πλήρες πρόγραμμα οργανωσιακών αλλαγών με προτάσεις 

εθελούσιας εξόδου για τους παλαιότερους  προγράμματα εκπαίδευσης, και  επαφές με τα 

εργατικά σωματεία. Κινήσεις πολύ απλές στις οποίες δεν προχώρησε ο ΟΣΕ. Το αποτέλεσμα 

ήταν  η  θετική  ανταπόκριση  στην  αλλαγή  και  η  βελτίωση  των  συνθηκών.  Εμφανίστηκε 

αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας δεδομένα που αναζητούνται και από 

τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.  

4.2 Προτάσεις

 Ένα αρχικό σημείο από όπου μπορεί να ξεκινήσει η πραγματική αναδιάρθρωση του 

οργανισμού  είναι η πρόταση του άρθρου που αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο(Worrall, 

2000):  να  επαναεκπαιδευτούν  τα  στελέχη  του  δημοσίου  τομέα  ώστε  να  μπορούν  να 

αντιληφθούν τις επιδράσεις του στυλ διοίκησης τους και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη 

ψυχολογία των εργαζομένων τους. Να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της πτώσης του 

ηθικού των εργαζομένων, της κινητοποίησης τους και του αισθήματος ασφάλειας τους. 

Επίσης,  δυνατό  παράδειγμα  προς  μίμηση  αποτελεί  το  άρθρο  της  Cicmil(1999) 

αναφορικά με ένα επιτυχημένο πρόγραμμα αλλαγών στον τομέα των μεταφορών. Η επιτυχία 

εντοπίζεται ενδεικτικά στους εξής παράγοντες: 

• Λεπτομερής εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων.

• Αξιολόγηση και ανάθεση σε ικανό και δραστήριο άτομο για υλοποίηση αλλαγών.

• Καλή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων μέσα στην επιχείρηση.

• Εκπαίδευση προς το προσωπικό τόσο σε θέματα λειτουργιών όσο και  σε θέματα 

μάρκετινγκ                  

• Ανατροφοδότηση  σχετικά  με  το  εισαγόμενο  μοντέλο  αλλαγής  μεταξύ  του 

προσωπικού  και της διοίκησης. 

Εν  κατακλείδι,  το  πλάνο  εισαγωγής  αλλαγών  αποδείχτηκε  επιτυχημένο  για  την 

επιχείρηση  καθώς  υπήρξε  οργάνωση  από   πλευράς  διοίκησης  στο  σχεδιασμό,  στην 

εφαρμογή, και στο έλεγχο τους. Δεδομένα τα οποία απουσιάζουν από το πλάνο αλλαγών του 

ΟΣΕ και προφανώς είναι κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα  μιας οργανωσιακής αλλαγής. 

Οπωσδήποτε  το  μοντέλο  αλλαγών  του  Οργανισμού  Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  δεν 

περιορίζεται σε αυτή την πτυχιακή εργασία. Θα μπορούσαν να διενεργηθούν μελλοντικές 

έρευνες  μετά  την  πάροδο  ενός  ή  δύο  ετών  για  την  διασταύρωση  των  δεδομένων  που 

προέκυψαν από την παρούσα μελέτη. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η  μελλοντική διενέργεια 

ποσοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου με διαβαθμιστικές 

κλίμακες  για  την  διάγνωση  της  κατάστασης  της  εσωτερικής  δομής  του  οργανισμού  ως 
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δημόσιου  φορέα.  Επίσης  ενδιαφέρον  και  σημαντικός  τομέας  του  οργανισμού  προς 

διερεύνηση είναι  η οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων και  η  στάση της εκάστοτε 

διοίκησης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην  περίπτωση  του  Οργανισμού  Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  επιχειρήθηκε  μία 

σοβαρότατη οργανωσιακή αλλαγή  στο  έργο  και  στη  δομή του χωρίς  να  προηγηθούν τα 

στάδια της Διάγνωσης, του Προγραμματισμού, της Υλοποίησης και της Αξιολόγησης των 

αλλαγών.  Η  εκάστοτε  Διοίκηση  του  οργανισμού  εφάρμοσε  τις  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για απόσχιση των κλάδων υποδομής – εκμετάλλευσης , όπως ενδεχομένως έπραξαν 

και  τα  λοιπά  κράτη  μέλη,  αλλά  χωρίς  να  γίνει  σοβαρή  και  οργανωμένη  μελέτη  της 

κουλτούρας  του  οργανισμού,  των  υπαρχουσών  συνθηκών  και  το  κυριότερο  χωρίς  να 

αξιολογηθεί κατάλληλα το ύφος και η μορφή του προσωπικού. Ο ουσιαστικός στόχος της 

αναδιάρθρωσης θα έπρεπε να είναι: η αύξηση της αποδοτικότητας και ο προσανατολισμός 

στον πελάτη. Σε αυτό το στόχο θα έπρεπε να στρατευτεί το προσωπικό του σιδηρόδρομου 

και οι εκπρόσωποι του. Διαφορετικά το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι η αποτυχία. Ας μη 

ξεχνάμε ότι:

Η  ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΑΚΡΑΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Συνέντευξη

1.      Πως αντιλαμβάνεστε εννοιολογικά τον όρο «οργανωσιακή αλλαγή»;

…………………………………………………………………………...

2.      Επικαιρότητα αλλαγής (σύγχρονη/ διαχρονική):……………………..

3.      Καθολικότητα αλλαγής (επιχειρηματική/κλαδική/καθολική):

…………………………………………………………………………………....

4.      Ευρύτερη στάση  απέναντι  στην  αλλαγή  -  Ποια  πιστεύετε  πως  είναι  η  στάση  των 

ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στην εισαγωγή αλλαγών (θετική/αρνητική/ουδέτερη);

………………………………………………………………………………….

5.      Κυριότεροι παράγοντες, κατά την προσωπική σας άποψη, που  ευνοούν την εισαγωγή 

αλλαγών;

................................................................................................................

6.      Σημαντικότεροι  παράγοντες,  κατά  την εκτίμησή σας,  που  εμποδίζουν την  εισαγωγή 

αλλαγών;

…………………………………………………………………………………..

7.  Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες και ποια τα επακόλουθα του εργασιακού άγχους; 

………………………………………………………………………………………….

8.  Ποιος είναι ο ρόλος των φορέων αλλαγής κατά τη γνώμη σας; ……………………………

9.  Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας μιας 

αλλαγής. Συμφωνείτε και γιατί ; ………………………………………………………………

…………

10.      Κύριοι τομείς αλλαγής στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει ο ΟΣΕ;

……………………………………………………………………………………..

11.      Κυριότεροι παράγοντες, κατά την προσωπική σας άποψη, που ευνοούν την εισαγωγή 

αυτών των αλλαγών στον ΟΣΕ;

………………………………………………………………………………………..

12.      Σημαντικότεροι παράγοντες, κατά την εκτίμησή σας, που παρεμποδίζουν την εισαγωγή 

αυτών των αλλαγών στον ΟΣΕ;

………………………………………………………………………………………
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13.  Προσωπική στάση απέναντι στην αλλαγή (θετική - γιατί; / αρνητική - γιατί; / ουδέτερη - 

γιατί;)…………………………………………………………………………………………

……

14.  Ποια είναι η βαρύτητα και ο ρόλος του άγχους(στρες) στην αποδοχή ή όχι των αλλαγών 

στον  οργανισμό;  ………………………………………………………………………………

…

15.   Πόσο  ρόλο  παίζει  η  κουλτούρα του  ΟΣΕ στην προσπάθεια  που  γίνεται  εισαγωγής 

αλλαγών; Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει; ………………………………….…………………

……………

16.  Ποια στοιχεία θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη σας, να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν 

τις  αλλαγές  στον  ΟΣΕ(π.χ.  διαμόρφωση  του  συστήματος  αμοιβών,  εκπαίδευση  & 

επιμόρφωση γύρω από τις  αλλαγές);…………………………………………………………

………………………..

17.  Ποιος  ο  ρόλος  της  Διοίκησης,  κατά  τη  γνώμη  σας,  στην  εισαγωγή  αλλαγών  στον 

οργανισμό;  ……………………………………………………………………………………

…………….

18. Ποιος ο ρόλος του προσωπικού και των συναδέρφων, κατά τη γνώμη σας, στην εισαγωγή 

αλλαγών στον ΟΣΕ ……………………………………………………………………….

19. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής;…………………………………

20.  Πιστεύετε ότι έπρεπε να είχε γίνει κάτι διαφορετικά;…………………………………

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
21.  Θέση ευθύνης: ………………………………………………………..
22.  Εκπαίδευση:     ……………………………………………………………
23.  Ηλικία:              ……………………………………………………..
24.  Φύλο:               ……………………………………………………..
25.  Προϋπηρεσία (στον ΟΣΕ): ……………………………………………...
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Οργανωτική διάρθρωση του νέου ΟΣΕ

 

  

ΟΣΕ Συμμετοχών ΟΣΕ Συμμετοχών 
( ( Holding) Holding) 

Εθνικός Διαχειριστής  
Σιδηροδρομικής  

Υποδομής 
Ε.ΔΙ.Σ.Υ. 

Επιβάτες  

Εμπορεύματα 

Σιδηροδρομική 
Επιχείρηση 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΕΡΓΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Φορέας  
Χρέωσης  

Φορέας  
Κατανομής  

Χωρητικότητας  

Ρυθμιστικός Φορέας 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
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