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ΕΤΥΑΡΘΣΘΕ 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο κηα πξνζπάζεηαο, όπσο ε πξαγκαηνπνίεζε ελόο κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο, ζπλεηδεηνπνηείο όηη πέξα από ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα, νθείιεηο ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θαη ζε έλα θύθιν αλζξώπσλ πνπ ππήξμαλ αξσγνί ζηελ 

δηαδηθαζία απηή θαη ληώζεηο ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο απεπζύλεηο ηελ επγλσκνζύλε ζνπ. 

  Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ζηαζώ ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ζηειέρσζαλ ην πξόγξακκα θαη ησλ 

νπνίσλ νη γλώζεηο, ε εκπεηξία θαη ν δήινο πνπ επηδεηθλύνπλ, απνηέιεζαλ παξάδεηγκα 

θαη έκπλεπζε γηα εκάο. Οθείισ λα ζηαζώ μερσξηζηά ζηνλ ππεύζπλν ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο θ. Μηραήι Δεκήηξην, ηνπ νπνίνπ ε ζπλδξνκή ζηελ δηάξθεηα ηεο αιιά θαη ε 

ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ ζηα δύν ρξόληα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ππνδεηγκαηηθή. 

 Σπλερίδνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ζύληξνθν κνπ ζηε δσή, Φσηεηλή θαη ηνπο 

θίινπο κνπ, γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ ζηήξημε ηνπο ζην δηάζηεκα απηό. Τέινο, νθείισ 

επγλσκνζύλε ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ην γεγνλόο, όηη νη δηθνί ηνπο θόπνη κνπ έδσζαλ ηα 

πξώηα εθόδηα ζην ηαμίδη κνπ γηα αλαδήηεζε ηεο γλώζεο. 
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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

 

  Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία, κειεηά ην πψο δχν βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή 

εηζαγσγή κηαο αιιαγήο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε γλψζε ηνπ απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνσζνχκελσλ αιιαγψλ επεξεάδνπλ ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

ίδηα ηελ αιιαγή.   

  Έρνληαο σο ζηφρν ηελ επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ηνπ ζέκαηνο, θξίζεθε απαξαίηεηε κηα εκπεηξηθή έξεπλα ζε 

εξγαδφκελνπο, ζε έλα θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο λένπο Γήκνπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο», θαζψο ππάξρεη ζε εμέιημε κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο, απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επαιεζεχνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο φηη ε γλψζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο 

ζπλδένληαη κε αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη δίλνπλ ρξήζηκεο 

θαηεπζχλζεηο, ζε άιινπο εξεπλεηέο αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηηο αλαγθαίεο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

   

  Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε εθεκεξίδεο θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, γηλφηαλ ζπλερψο 

αλαθνξέο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, γηα ηελ αλάγθε εηζαγσγήο λένπ 

κνληέινπ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί κηα 

νηθνλνκία, αιιά θαη ε θνηλσλία ε ίδηα λα παξακέλεη ζηάζηκε φηαλ νη εμειίμεηο θαη νη 

αιιαγέο είλαη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο. Πάξα φιεο ηηο επηζεκάλζεηο θαη ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα, ε ειιεληθή θνηλσλία θάλεθε λα επαλαπαχεηαη ζε έλα 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν θαη ζε δεδνκέλα, ηα νπνία δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο, ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ρψξαο ζηελ δψλε ηνπ Δπξψ.  

 

  Ζ παγθφζκηα θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη κεηαδφζεθε κε αζηξαπηαίεο ξπζκνχο ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνχ, ηελ 

Δπξψπε, κεηαηξάπεθε γξήγνξα ζε θξίζε ρξένπο ησλ θξαηψλ, ηα νπνία αθνχ πξψηα 

δηέζεζαλ ηεξάζηηα θεθάιαηα γηα ηελ δηάζσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ 

ηνπο, βξέζεθαλ κπξνζηά ζε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθνχ ηνπο ρξένπο, αθνχ 

είδαλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπο λα εθηνμεχνληαη ζε δπζζεψξεηα χςε. Ζ θξίζε 

επεξέαζε θπζηθά πεξηζζφηεξν ηηο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο δελ είραλ πξνρσξήζεη ζε 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη αιιαγέο, νη νπνίεο ζα ηηο ζσξάθηδαλ απφ ηηο επηπηψζεηο 

απηήο ηεο πξσηνθαλνχο θαηάζηαζεο.  

 

  Μία απφ ηηο ρψξεο πνπ επεξεάζηεθε ζθνδξφηαηα απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ε 

Διιάδα, ε νπνία αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε δαλεηζκφ εθηφο αγνξψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, απφ ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, κε ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάςεη έλα 

κλεκφλην δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην νπνίν πέξα απφ δεκνζηνλνκηθνχο 

ζηφρνπο κείσζεο ησλ ειιεηκκάησλ, ησλ δαπαλψλ θα, πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά κηα 

πιεζψξα νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο 

ρψξαο. 

 

  Πέξα απφ ην πιήζνο ησλ αιιαγψλ, φπσο ε αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ε 

θνξνινγηθή πνιηηηθή, ε απειεπζέξσζε θιεηζηψλ επαγγεικάησλ,  ην κνληέιν 

απηνδηνίθεζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

«Καιιηθξάηε» θα, απηφ πνπ πξνθάιεζε επηπιένλ ζχγρπζε είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ 
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νπνία εηζήρζεζαλ νη αιιαγέο απηέο, ζε κηα θνηλσλία πνπ πξνζπαζνχζε λα κεηαζέζεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή γηα ην κέιινλ. 

 

  Ο ηξφπνο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εηζαρζνχλ νη αιιαγέο 

αιιά θαη νη επηπηψζεηο πνπ ππήξμαλ, ζα απνηειέζνπλ ζίγνπξα αληηθείκελν έξεπλαο ηα 

επφκελα ρξφληα.  Όια ηα παξαπάλσ φκσο, απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο. 

 

  ηελ ηζηνξία ησλ επηρεηξήζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο 

αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζε κεγάιν πνζνζηφ θξίλνληαη αλεπηηπρείο ή ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθηθέο (Kotter 1996, Burnes 2000). Παξάιιεια, ε 

βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεη φηη ελψ νη άλζξσπνη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

νξγαλσζηαθφο πφξνο θαη ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ (Pfeiffer 

1994) αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

παξακέλεη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο απνηπρίαο ηεο εηζαγσγήο αιιαγψλ, νη 

δηνηθήζεηο θαη νη εηζεγεηέο αιιαγψλ θαίλεηαη λα ηνπο αγλννχλ ή λα κελ ηνπο 

ζεσξνχλ βαζηθή ζπληζηακέλε γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαλσζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

αιιαγψλ. 

 

  Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ, ζηελ γλψζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ απηνχ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ θαη πσο απηφ επεξεάδεη 

ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνσζεί. 

 ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ζηελ εηζαγσγή 

ησλ πξνσζνχκελσλ αιιαγψλ θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηηο αιιαγέο απηέο. 

 Θέινληαο, λα δηαπηζησζεί εκπεηξηθά αλ νη ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, επζηαζνχλ, θξίζεθε αλαγθαία ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 159 εξγαδνκέλνπο ησλ Γήκσλ Λαγθαδά, Ππιαίαο – Υνξηηάηε 

θαη Χξαηνθάζηξνπ. Οη δήκνη απηνί έρνπλ ζεζπίζεη επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ζηα νπνία 

έρνπλ ηεζεί ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη αλαπηπμηαθνί, θνηλσληθνί θα αιιά θαη ζηφρνη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηνρνζεζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα θαηλνηνκία γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

  Με βάζε ηηο ζπλζήθεο απηέο, δηεξεπλήζεθε ε ζηάζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο 

παξαπάλσ νξγαληζκνχο απέλαληη ζηηο αιιαγέο, αιιά θαη ε ζπζρέηηζε ηεο γλψζεο ηνπ 
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ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ κε ηελ ζηάζε ηνπο απηή. 

  Πξνρσξψληαο ζηελ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ην αληηθείκελν ηεο 

εκπεηξηθήο κειέηεο, ζην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνχλ 

βάζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. Αθνχ δηαηππσζεί ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο θαη δηεξεπλεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο, κε ηελ ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε, 

εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη αλάιπζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 
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2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

2.1 Έλλνηα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

    Οη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ δηαξθψο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε 

κηα επνρή κεγάιεο αβεβαηφηεηαο, απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο θαη αιιειεμάξηεζεο 

θαη πξνζπαζνχλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ (εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ), άπισλ 

(νξγαλσηηθνί πφξνη, ζπζηήκαηα δηνίθεζεο) θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ (εκπεηξία, 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο) λα πεηχρνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαιχηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο. 

   Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο, λα δηαρεηξίδεηαη θαη 

λα θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

  Ζ ζηξαηεγηθή είλαη κηα δηαδηθαζία, κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε. Μπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο δηαρείξηζε «πξνηχπνπ ή ζρεδίνπ πνπ ελζσκαηψλεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο, 

πνιηηηθέο θαη αιιεινπρίεο δξάζεσλ κηαο επηρείξεζεο εληφο ελφο ζπλεθηηθνχ 

ζπλφινπ». Οη ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ε γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, είηε νη ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο θαη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο. (Hollebeck, Gerhart, Wright 2006) 

  ην βηβιίν ησλ Johnson, Scholes, Whittington (2011) αλαθέξεηαη φηη «ηξαηεγηθή 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ελφο νξγαληζκνχ καθξνπξφζεζκα, 

πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη πιενλέθηεκα ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ νκάδσλ δηαθχβεπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ» 

  χκθσλα κε ηνπο Hofer θαη Schendel «ηξαηεγηθή είλαη ε αληηζηνίρεζε πνπ 

θάλεη  έλαο νξγαληζκφο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ» θαη 

θαηά ηνλ James Quinn «ην ζρέδην πνπ νινθιεξψλεη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο κηαο 

επηρείξεζεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξάμεηο ζε έλα εληαίν ζχλνιν» 

  Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζε ηχπνπο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο φπσο «ζηξαηεγηθή θφζηνπο», «ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο» ή 

«ζηξαηεγηθή εζηίαζεο» θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα 
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ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ηεο. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή είλαη έλα κέξνο  

ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

  Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. 

Γειαδή ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα δηάθνξα δεηήκαηα φπσο ηξφπνπο αχμεζεο 

εζφδσλ , κείσζεο θφζηνπο, επεξεαζκνχ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, επηινγήο πξνζσπηθνχ 

θ.α..  

  Δπνκέλσο ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηινγή 

ελφο ζηξαηεγηθνχ ηχπνπ απφ κηα ζπιινγή ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. Δίλαη κηα  

δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο θαηάζηαζεο κηαο εηαηξείαο, αλάπηπμεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη εθπφλεζεο ζρεδίνπ δξάζεο θαη θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ (πιηθψλ, άπισλ θαη αλζξψπηλσλ) πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο 

απηψλ ησλ ζηφρσλ. (Hollebeck, Gerhart, Wright 2006) 

 

2.2 Ζ αλάγθε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

   Ζ νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο, φρη κφλν επηρεηξεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη δξάζεσλ, αιιά φισλ ησλ εθδειψζεσλ ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο, έρεη αλάγθε 

απφ θάπνηα επξχηεξε πξνεηνηκαζία θαη κειέηε. 

  Οη επηρεηξήζεηο είηε είλαη κεγάινη νξγαληζκνί κε εθηεηακέλεο εγθαηαζηάζεηο, 

δεθάδεο πξντφληα θαη ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο, είηε κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ 

πξντφληα πνπ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο βαζίδεηαη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ή 

ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ή ζηελ έξεπλα, έρνπλ 

αλάγθε ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ. 

  Αθφκα θαη νη πην απιέο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ αλάγθε κηαο θαηεχζπλζεο ηελ 

νπνία λα αθνινπζνχλ κε απμνκεηψζεηο κέζα ζην ρξφλν, ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, λα πξνβιέςνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα, λα 

νξγαλψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη λα έρνπλ ιχζεηο γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ 

ζα πξνθχςνπλ. 

  Αθφκα πεξηζζφηεξν, ε θπβεξλεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη αλάγθε ζηξαηεγηθψλ 

πξνγξακκάησλ, γηα λα αληαπεμέιζεη ζηνλ ζπλδπαζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, φπσο 

Δζληθφ ρξένο, αλεξγίαο, πιεζσξηζκνχ, Α.Δ.Π. θ.α. θαη βξαρππξφζεζκσλ θαη 
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καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ φπσο θνξνινγηθά ζπζηήκαηα, αλαπηπμηαθνί λφκνη, 

παξνρψλ πγείαο θ.α. θαη φια απηά κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ νπνχ επηβάιιεηαη λα 

ζπληνληζηεί κε πξνγξάκκαηα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη πνιηηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη λα ζπληνλίζεη θαη έλα πιήζνο απφ νξγαληζκνχο εληφο 

ηνπ θξάηνπο φπσο Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο έρεη δηθέο ηνπ 

πξνηεξαηφηεηεο.  

 

 Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

I. Πξνζδηνξηζκφο νξγαλσζηαθψλ θαηεπζχλζεσλ 

II. Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 

III. πληνληζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

IV. Δπηθέληξσζε πξνζπαζεηψλ 

V. Σνπνζέηεζε νξγαληζκνχ ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

VI. Πεξηνξηζκφο αβεβαηφηεηαο 

VII. Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

VIII. Γηακφξθσζε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

 

2.3 Οη επηδηψμεηο θαη ε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

   Κάζε νξγαληζκφο πθίζηαηαη γηα λα ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο 

εθείλσλ πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ, εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ή δηνηθείηαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη πνπ πξφθεηηαη λα σθειεζνχλ απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Ο νξγαληζκφο έρεη ζθνπνχο πνπ επηζπκεί λα ππεξεηήζεη, έρεη κηα 

απνζηνιή ηελ νπνία πξνζπαζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη, ζέηεη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο 

πξνο ηνπο νπνίνπο ζθνπεχεη, αλαπηχζζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ κε  επηκέξνπο πνιηηηθέο 

ηηο φπνηεο εθαξκφδεη , κε πξνγξάκκαηα, πξνυπνινγηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο. 

(Παπνχιηαο 2012) 

θνπφο ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε βαζηθή επηδίσμε ηεο, εθείλν πνπ ζέιεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα επηηχρεη κέζα ζην θνηλσληθφ πεξίγπξν ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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Απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε ζηαζεξή ππεξέηεζε ελφο αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ πνξεία θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

αθνινπζήζεη γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο. 

Όξακα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε, ε θηινδνμία ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη νη πνζνηηθέο, πνηνηηθέο, ρξνληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ην γεληθφ ζρέδην αλάπηπμεο θαη πνξείαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη πνιηηηθέο είλαη νη ηεθκεξησκέλεο θαηεπζχλζεηο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

Σα πξνγξάκκαηα, εκπεξηέρνληαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, 

απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε κηαο πνιηηηθήο. 

ηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε ηθαλφηεηα απφδνζεο ζην 

απαηηνχκελν γηα ηελ επηβίσζε θαη επεκεξία επίπεδν. Γηα ηελ επηβίσζε ελφο 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη λα θαιχπηνπλ ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ, ελψ αλ ν ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

επεκεξία θαη ε εμαζθάιηζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηφηε ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη  ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο θαη κνλαδηθνχο πφξνπο, πνπ δχζθνια κηκνχληαη ή 

θαηαθηνχλ νη αληαγσληζηέο. 

ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

δηαγλψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Αλαθνξηθά επηζεκαίλνληαη νη θάησζη: 

I. Αιπζίδα αμίαο θαη δίθηπν αμίαο. Οη έλλνηεο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαιακβάλεη, γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ αιπζίδα αμίαο 

πεξηγξάθεη ηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη γχξσ απφ θάπνηνλ 

νξγαληζκφ, νη νπνίεο απφ θνηλνχ δεκηνπξγνχλ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία θαη 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο ελφο 

νξγαληζκνχ είηε κέζσ γεληθψλ πεξηγξαθψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε κε 

γλψκνλα ην πιαίζην ηνπ θφζηνπο θαη ηεο άμηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη 

ινηπφλ ζεκαληηθφ λα θαηαλνεί ε δηνίθεζε ηηο βάζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ 
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ηθαλνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν αμίαο ηνπ βξίζθνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ, αλαθαιχπηνληαο πνπ βξίζθνληαη νη δεμακελέο ηνπ θέξδνπο 

εληφο ηνπ δηθηχνπ αμίαο θαη απνθαζίδνληαο πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα παξάγεη 

ν ίδηνο θαη πνηεο ζα αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνχο θαη αμηφπηζηνπο ζπλεξγάηεο. 

II. Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε. Δίλαη ε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε 

λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο πνπ ε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ, ζην 

πιαίζην ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπγθξίλεηαη κε εθείλε άιισλ 

νξγαληζκψλ. Πξνζεγγίζεηο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε ¨ηζηνξηθή ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε¨, ε ¨ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ 

ή ηνκέα¨ θαη ε ¨ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε έλαληη ηνπ θαιχηεξνπ ζηελ 

θαηεγνξία¨. 

III. Αλάιπζε SWOT. Δίλαη ε κέζνδνο ψζηε ν νξγαληζκφο λα παξαθνινπζεί 

ζπλνπηηθά ηα ζηξαηεγηθά κελχκαηα θαη ηα ζεκαίλνληα δεηήκαηα απφ ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηθαλφηεηα, κε κηα 

αλάιπζε δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ (SWOT), ηφρνο ηεο 

αλάιπζεο απηήο είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη δπλάκεηο θαη νη 

αδπλακίεο ζρεηίδνληαη κε ή είλαη ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ, αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

2.4 Σξφπνη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ 

  Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, δελ είλαη έλα 

δήηεκα ζπληαγήο θαη ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ, αιιά θπξίσο ηαθηνπνίεζεο θαη 

νξγάλσζεο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε κηα θαηεχζπλζε πάλσ ζηελ νπνία κε 

ζπλερείο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, κπνξεί λα  θηλεζεί ε επηρείξεζε. 

  Σα πεξηζζφηεξα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηηο αλαιχζεηο ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηξαηεγηθήο. πγθεθξηκέλα:  

Τν πξώην επίπεδν ζηξαηεγηθήο ελφο νξγαληζκνχ αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο 

επηδηψμεηο ηνπ, ζην αληηθείκελν ηνπ, ηα βαζηθά ζρέδηα ηνπ, ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Αληηθείκελν ηεο ζηξαηεγηθήο ζην πξψην επίπεδν κπνξεί λα 

είλαη δεηήκαηα γεσγξαθηθήο θάιπςεο, δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ νξγαληζκνχ. Τν 
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δεύηεξν επίπεδν είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο θαη αζρνιείηαη 

κε κηα νκάδα νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ σο απηφλνκεο 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο, πνπ δξνπλ κε βάζε ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα ηνπ νξγαληζκνχ. ηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ δεχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ επηπέδνπ αληηζηνηρνχλ νη απνθάζεηο πνπ αλαθνξηθά κε 

ην πψο νη κνλάδεο ζα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο. 

Σέινο, ην ηξίην επίπεδν αλαθέξεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία επίζεο πεξηέρνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο 

επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δεχηεξν επίπεδν ηεο αλάιπζεο. 

  Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη κηα ηεξαξρία ζηξαηεγηθψλ κε εζσηεξηθή 

ινγηθή, απιφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή ηεο απφ ην ζχλνιν 

ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ βηβιηνγξαθία ηα ηξία επίπεδα αλαθέξνληαη σο ζηξαηεγηθφ, 

ηαθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν αληίζηνηρα. 

  Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαηαξρήλ ζηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη επλντθφ θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα: 

Η) Η εγεζία κε όξακα. Οη εγέηεο ελφο νξγαληζκνχ, είηε είλαη πξφεδξνη,  

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη είηε κέηνρνη, είλαη γλσζηφ θαη 

πξφδειν φηη ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα 

νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεηνο παξάγνληαο ε δηθή ηνπο 

άπνςε, ε δηθή ηνπο πίζηε ζηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο, αιιά θαη ε δηαηχπσζε θαη ε 

έθθξαζε ηνπ νξάκαηνο ηνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ εθπξνζσπνχλ σο βαζηθή 

ζπλζήθε γηα ηελ δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

ΗΗ) Τν κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνύ. Οη κεγάινη νξγαληζκνί γηα επλφεηνπο ιφγνπο 

ρξεηάδνληαη αθφκε πην επηηαθηηθά ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα σο εξγαιεία 

ζπλελλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο, σο εξγαιεία θαηεχζπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο αιιά θαη σο εξγαιεία ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηνπο. 

ΗΗΗ) Η ζηαζεξόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρνπλ πεξίνδνη νπνχ επηθξαηεί 

ζηαζεξφηεηα ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. ε 

ηέηνηεο επνρέο δεκηνπξγείηαη επλντθφ θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ελψ ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη έλα πεξηβάιινλ ζπλερψλ 

αιιαγψλ ππνλνκεχεη ηέηνηεο πξνζπάζεηέο. 
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ΗV) Τν ύςνο ησλ επελδύζεσλ. Σν κέγεζνο θαη ε έθηαζε ησλ επελδχζεσλ 

επηβάιινπλ σο αλάγθε πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ θαη ησλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ δεζκεχζεσλ 

V) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ. Όηαλ έλαο νξγαληζκφο δηαζέηεη 

εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε πνιιά ζεκεία, ηείλεη λα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε, θαη σο εθ ηνχηνπ πξνγξάκκαηα θαη 

θαηεπζχλζεηο. 

 

Γηαπηζηψλνληαο ινηπφλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην θιίκα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ζηελ επηρείξεζε ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα ππάξμεη κηα ζρεκαηνπνίεζε ησλ βεκάησλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ. 

1. Άπνςε θαη πξνζδνθίεο κεηφρσλ θαη ελ γέλεη θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

(Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εξγαδφκελνη, ζηειέρε). πκθσλία απνζηνιή, 

ζθνπψλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. πκθσλία ζε επηκέξνπο πνιηηηθέο 

2. πκθσλία – αλαζεψξεζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ (Κεξδνθνξία, κεξίδηα 

αγνξάο, φγθνο πσιήζεσλ, έζνδα) 

3. Δθηίκεζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (Γπλάκεηο, αδπλακίεο) 

4. Δθηίκεζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (Δπθαηξίεο , απεηιέο) 

5. Δθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ 

6. πκθσλία γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην  

7. Κνηλνπνίεζε θαη δέζκεπζε ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ 

8. Δμεηδίθεπζε ησλ ηαθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζρεδίσλ 

9. Τινπνίεζε 

10. Παξαθνινχζεζε απνηειεζκάησλ 

11. Γηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο 

 

  Μέζα ζηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππάξρεη πάληνηε παξνχζα ε 

αλαδξαζηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ζε νπνηνδήπνηε βήκα απφ ηα παξαπάλσ ην ζρέδην 

κπνξεί λα δηνξζσζεί, λα ιάβεη λέα δεδνκέλα ή λα καηαησζεί. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πθίζηαηαη παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, πνπ παξαηεξνχλ, θαηαγξάθνπλ 

απνθιίζεηο, απνηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ππνδεηθλχνπλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. 
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2.5 Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 

  Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ελφο νξγαληζκνχ απνηειεί ην πην νπζηαζηηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ζπλζέηεη πεξηιεπηηθά ηελ 

νπζία θαη ην πεξηερφκελν κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα επηηχρεη: 

 Να δψζεη κηα θαζαξή πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ή νξγαλσηηθήο 

πξφηαζεο κε δεδνκέλα θαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία 

 Να πξνζθέξεη επηρεηξήκαηα ψζηε ε πξφηαζε απηή λα γίλεη πεηζηηθή ζηνπο 

εηαίξνπο αιιά θαη ζε απηνχο πνπ ζα θιεζνχλ λα ην πινπνηήζνπλ 

 Να εμαζθαιίζεη κε ηελ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία, ηελ ζπλαίλεζε ησλ 

επελδπηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο, ηεο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί, ησλ 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ, ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, ησλ γεσγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηνίθεζε, ην πξνζσπηθφ, ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. (Financial Times 2000). 

 

2.6 Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

   Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο έρεη σο βάζε κηα 

θεληξηθή θηινζνθία, φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη κεηά απφ 

κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Δκθαλίδνληαη ινηπφλ δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο ζηα ζηάδηα νινθιήξσζεο ελφο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, νη νπνίνη είλαη: 

 Οη επηηειηθνί θνξείο, πνπ ζρεδίαζαλ θαη πξνγξακκάηηζαλ ην ζρέδην θαη νη 

εθηειεζηηθνί θνξείο, πνπ έρνπλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ. Πέξα απφ ηνπο παξαπάλσ 

θνξείο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο 

δηαδξακαηίδεη ε νξγαλσηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ θαη ν βαζκφο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο. 
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 Αλαθεξφκελνη ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, απηφο κπνξεί 

λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθφο ή απνθεληξσκέλνο, ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή κεζαίσλ θαη θαησηέξσλ ζηειερψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλνληαη 

ζπλήζσο ηα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα είλαη νη παξαθάησ: 

I. Σπγθεληξσηηθόο ηξόπνο, φπνπ ηα πξνγξάκκαηα δηακνξθψλνληαη ζηελ θνξπθή 

ηνπ νξγαληζκνχ ιακβάλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηα θαηψηεξα θιηκάθηα. Οη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο εθπνξεχνληαη 

απφ εθεί αιιά θαη εθεί ζπγθεληξψλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο γηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη δηνξζψζεηο πνπ απαηηνχληαη. 

II. Απνθεληξσηηθόο ηξόπνο φπνπ ππάξρεη ε παξφηξπλζε ηεο δηνίθεζεο γηα 

δηαηχπσζε ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηα νπνία έρνληαο ηελ γλψζε απφ ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζηελ δηνίθεζε θαη 

εθείλε εγθξίλεη θαη δηνξζψλεη απηά ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο. 

III. Σπλδπαζκόο ησλ πξνεγνχκελσλ πξαθηηθψλ νπνχ ζπληειείηαη έλαο δηαξθήο 

δηάινγνο αλάκεζα ζηα κέξε, έσο φηνπ ππάξμεη ζπκθσλία θαη ζχκπησζε ησλ 

απφςεσλ. 

IV. Επηηξνπή πξνγξακκαηηζκνύ φπνπ ζπκκεηέρνπλ επηηειηθά ζηειέρε θαη ζχκθσλα 

κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δηνίθεζεο δηακνξθψλνπλ ην ζηξαηεγηθφ 

πξφγξακκα κε δηάινγν θαη ζπκθσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο δηεπζπληέο θαη ζηειέρε 

ηνπ θάζε ηνκέα ηνπ νξγαληζκνχ. 

  Θα πξέπεη λα γίλεη θαη επηζήκαλζε ζηνλ ξφιν ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο,  ε νπνία 

επηβάιιεη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο ε νξγαλσηηθή δνκή ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί θαη επνκέλσο πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη λα αιιάμεη καδί κε ηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

  Θα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε 

κε απνηειεζκαηηθψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ δεκηνπξγία 

πνιιψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο ζηελ ηεξαξρία πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ κεηάδνζε ηνπ 

κελχκαηνο ηεο δηνίθεζεο, αχμεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ 
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ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ αδπλακία έγθαηξνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ ιχζε ζπγθξνχζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηφρσλ πνπ 

δελ ζα κπνξέζνπλ λα εθπιεξσζνχλ. 

ρεηηθά, κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

ε απαξαίηεηε αλάγθε λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε επζπλείδεηε θαηαλόεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδίνπ ζε όιε ηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή λα έρεη γίλεη απνδεθηφ 

θαη λα ζπληζηά πιαίζην επζχλεο ηνπ εθηειεζηηθνχ θνξέα. 

  Δπνκέλσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ γίλεη θαηαλνεηά θαη λα αθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ επζπλψλ, φισλ ησλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεξαξρίαο ηα παξαθάησ: 

1. Σν πεξηερφκελν ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ 

2. Οη θίλδπλνη θαη νη επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

3. Σα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

4. Οη ελδηάκεζνη θαη ηειηθνί ζηφρνη 

5. Σα κέηξα πνιηηηθήο 

6. Σν ζχζηεκα ζπγθεληξψζεσο θαη ξνήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ 

7. Σν ζχζηεκα αλαηξνθνδνζίαο, πνηνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ελδερφκελα ζε 

αλαζεσξήζεηο ζηφρσλ ή κέηξσλ πνιηηηθήο ή αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή, ζε πνηφλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη, κε πνηα ζπρλφηεηα νη 

πιεξνθνξίεο, νη παξαηεξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί: 

8. Καηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ πάλσ ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

9. Δλεκέξσζε ησλ ζηειερψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζρέδην δξάζεο 

10. Ύπαξμε ζπζηήκαηνο έιεγρνπ (αξζέληεο 1996) 
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2.7 Δπηινγή ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

  Ο Michael Porter αλαθέξεη «ε πνιιέο επηρεηξήζεηο ν ιφγνο απνηπρίαο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία κεηαζρεκαηηζκνχ πιήξσλ 

αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα». 

  Οπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο πξνζπάζεηαο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ πξνο εθηθηνχο ζηφρνπο, ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηε ζηάζκηζε ηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθαίσλ 

δηαδηθαζηψλ πξνο ην ζθνπφ απηφ. 

  Οη ζηφρνη ραξαθηεξίδνληαη σο εμήο: 

I. Μαθξνπξφζεζκνη ή βξαρππξφζεζκνη αλάινγα κε ην αλ ην ζθνπνχκελν 

απνηέιεζκα έρεη καθξνπξφζεζκε ή βξαρππξφζεζκε πξννπηηθή 

II. Πνζνηηθνί ή πνηνηηθνί αλάινγα κε ην αλ εθθξάδνληαη κε αξηζκνχο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα ή φηαλ δελ απνδίδνληαη αξηζκεηηθά θαη δελ έρνπλ 

ρξνλνινγηθφ πεξηνξηζκφ. 

  Βαζηθέο ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ είλαη: 

 πλζήθε απνδνρήο 

 πλζήθε θαηαλφεζεο 

 πλζήθε ηνπ εθηθηνχ 

 πλζήθε ηεο πιεξφηεηαο 

Οη ζηφρνη νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξαπάλσ 

αξρέο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπο. 

Φπζηθά, νη ζηφρνη δελ κπνξνχλ λα είλαη πξντφλ επηινγήο ελφο απνθνκκέλνπ, απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, γξαθείνπ ζρεδηαζκνχ αιιά φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ θηήκα φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπο. 

  Δπνκέλσο, πξνυπφζεζε ηεο απνδνρήο ησλ ζηφρσλ είλαη  ε ζπλεξγαζία ησλ 

ζρεδηαζηψλ κε ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε ηθαλόηεηα ηεο Γηνίθεζεο λα πεξάζεη 

ην κήλπκα ησλ απνθάζεσλ ηεο, ηνλ ζθνπφ δειαδή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο. Απνηειεί απαξαίηεηε αλάγθε, λα γλσξίδνπλ ελζπλείδεηα ηα 

εθηειεζηηθά ζηειέρε, ην πλεχκα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζηφρσλ, αθνχ έηζη ζα ην 

απνδερζνχλ θαη ζα αλαιάβνπλ ηελ απνδνρή ηεο επζχλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπο. 

  Απαξαίηεην επίζεο είλαη, νη ζηφρνη λα είλαη θαηαλνεηνί θαη ζαθείο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηνί, αθνχ δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ νηηδήπνηε 

ζεσξείηαη αφξηζην σο πξνο ηελ ζηφρεπζε ηνπ. Οη ζηφρνη φκσο ζα πξέπεη λα είλαη θαη 

εθηθηνί θαη γηα απηφ ζέηνληαο ηνπο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

ζρεδηαζηψλ, πεξηνξηζκνί φπσο δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ππνδνκή 

πξνζσπηθνχ θαη ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

  Σέινο, νη επηιεγέληεο ζηφρνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θελά ζπλνρήο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηάζεηο αζπλέρεηαο ή ζα παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, αιιά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ ζπλζήθε πιεξόηεηαο, αθνχ 

πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα φπνπ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη δελ 

πξνβιέπνπλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ή ζπγθξνχνληαη κε ζηφρνπο άιινπ ηνκέα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

2.8 θνπηκφηεηα κειέηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο 

  Σειεηψλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο «Δπηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο», ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζθνπηκφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ. Ζ πεξίνδνο 

φπνπ δηαλχεη ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο 

αιιαγψλ. ε κηα πεξίνδν φπσο ε ζεκεξηλή, ε χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζε θάζε νξγαληζκφ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο θαη δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε 

πνπ πξνεγήζεθε, είλαη ην απηνλφεην. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε, ε 

γλσζηνπνίεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ θαη ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ πινπνίεζε 

νπνηνπδήπνηε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

  Μειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία ζην ζέκα ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, παξαηεξήζεθε φηη ε γλψζε ησλ πξνσζνχκελσλ 

αιιαγψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζεσξείηε θπζηθή θαη ρσξίο αλάγθε δηεξεχλεζεο. 
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  Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε κηθξή παξάδνζε ησλ 

Διιεληθψλ νξγαληζκψλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ζηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδηαζκψλ, αθήλεη αλνηθηφ ην εξψηεκα γηα ην αλ ε έλαξμε πινπνίεζεο ελφο 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Ζ εκπεηξηθή κειέηε πνπ ζα απνηειέζεη ηελ επηζηέγαζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα μεθηλήζεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο απφ ηελ χπαξμε γλψζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. πνπ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ, απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Πάλσ ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε , ζα βαζηζηεί θαη ε κηα απφ ηηο 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο.  
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3. ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

3.1 Έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

  «Σίπνηα δελ είλαη πην κφληκν απφ ηελ αιιαγή» ζχκθσλα κε ηνλ Ζξάθιεηην, 

ελλνψληαο φηη ηα πάληα είλαη ζε κηα ζπλερή θίλεζε. Πξαγκαηηθά, πνηέ δελ ζα 

πεξάζνπκε απφ ην ίδην ζεκείν ελφο πνηακνχ αθνχ ην λεξφ δελ κέλεη πνηέ ζηάζηκν θαη 

επνκέλσο πάληα αιιάδεη.   

«Οξγαλσζηαθή αιιαγή ζπκβαίλεη φηαλ έλαο νξγαληζκφο απνθαζίδεη ή 

ππνρξεψλεηαη λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δεκηνπξγεί αμία ή λα βειηηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ» (Jones 2004) .  

Ο Armenakis (2002) ζεκεηψλεη φηη νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη «Μηα ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία γηα ηε δηάγλσζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ νξγαληζκνχ» 

χκθσλα κε ηνλ Burnes (1996) «νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο κεηαθηλείηαη απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ζε κηα επηζπκεηή, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ». 

Οη Anderson & Anderson (2001) αλαθέξνπλ ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή σο «έλα 

ζχλνιν αξρψλ, ηερληθψλ, θαη ζπληαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο πηπρέο ηεο 

εθηέιεζεο ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ αιιαγήο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή. Ζ εζηίαζή ηεο 

είλαη φρη ζην «ηη» είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αιιαγήο (ηερλνινγία, ηα ζρέδηα 

αλαδηνξγάλσζεο, ζπγρσλεχζεηο / εμαγνξέο, ε παγθνζκηνπνίεζε, θιπ.), αιιά γηα ην 

«πψο» ζα ελνξρεζηξψζεη ηελ αλζξψπηλε ππνδνκή πνπ πεξηβάιιεη βαζηθά θνκκάηηα 

ηεο έηζη ψζηε νη άλζξσπνη λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα απνξξνθήζεη ην 

επηπηψζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ.» 

Σέινο, σο νξγαλσζηαθή αλάπηπμε ζεσξείηαη «ε εθαξκνγή, ελφο ζπζηήκαηνο ζε 

επίπεδν νξγαληζκνχ, ησλ γλψζεσλ ηεο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε 

ζρεδηαδφκελε εμέιημε, βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε» απφ ηνπο  Cummings & 

Worley (2001) 



26 
 

  ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Rothwell, Prescott, & Taylor (1998) 

αλαγλψξηζαλ 6 ιφγνπο αιιαγψλ πνπ ζα είραλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηα επφκελα ρξφληα. Οη ιφγνη πνπ αλαθέξζεθαλ 

ήηαλ νη παξαθάησ: 

 Αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, πνπ ζα έδηλαλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

ηερλνγλσζία 

 Απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε, πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο παγθφζκηαο επηθνηλσλίαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

 πλερήο κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ νξγαληζκψλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ζπλερψο κεηνχκελα πεξηζψξηα θέξδνπο, αθνχ πιένλ ε 

ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ είλαη επθνιφηεξε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Απμαλφκελε ηαρχηεηα ζηηο αιιαγέο ησλ αγνξψλ, πνπ κηιά γηα ηελ πξνζπάζεηα 

λα βξίζθεζαη πάληα έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεζαη γξεγνξφηεξα ζηα «ζέισ» ησλ πειαηψλ. 

 Οινέλα θαη ζεκαληηθφηεξε ε δεκηνπξγία θεθαιαίνπ γλψζεο, αθνχ είλαη ε 

αλζξψπηλε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ ζα αλαθαιχςεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λέα πξντφληα θαη λέεο αγνξέο 

 Απμαλφκελνο ξπζκφο θαη επίδξαζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαη 

επηβάιινπλ ζηνπο εγέηεο λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζε απηέο. 

 

Άιινη ιφγνη πνπ σζνχλ ζε αιιαγέο είλαη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη ε λνκνζεζία, νη ζπγθξνχζεηο 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο νξγαληζκψλ. 

Ο ιφγνο πνπ νη αιιαγέο είλαη πιένλ ηφζν γξήγνξεο θαη ζπλερείο, έρεη λα θάλεη κε 

ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ζηελ δσή καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ ν φγθνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχκε θαη δερφκαζηε, απμάλεηαη γεσκεηξηθά. Αξθεί λα 

αλαθεξζνχκε ζε κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απνζεθεχνληαη ζε ππνινγηζηέο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ δηπιαζηάδεηαη θάζε εθαηφ 

εκέξεο. Δπίζεο νη ζπλήζεηεο καο κε ηελ είζνδν ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ηεο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ησλ ηειεδηαζθέςεσλ καο αλαγθάδεη λα είκαζηε ζε 

θίλεζε θάζε ψξα ηεο εκέξαο θαη λα ρξεηάδεηαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζε θάζε εμέιημε 

(Sullivan, Rothwell 2005). 



27 
 

Σχπνη ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη ε εμειηθηηθή αιιαγή πνπ αλαθέξεηαη ζε 

αιιαγή ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ είηε ζε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε πξνζαξκνζηηθή αιιαγή πνπ αλαθέξεηαη ζε κηθξέο θαζεκεξηλέο 

αιιαγέο θαη ε επαλαζηαηηθή αιιαγή πνπ απνηειεί κηα ξηδηθή θαη γξήγνξε αιιαγή πνπ 

πξνθχπηεη ζε πεξηπηψζεηο θξίζεο ή κηα βίαηεο αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ αιιαγή κπνξεί λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε, σο άκεζε αληίδξαζε φηαλ ππάξρεη 

θελφ αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ επηζπκεηή, αιιά 

θαη απξνγξακκάηηζηε σο αλάγθε αληίδξαζεο ζε γεγνλφηα πνπ δελ πξνβιέςακε ή δελ 

ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά. Άιισζηε νη νξγαληζκνί ζπαλίσο αιιάδνπλ έγθαηξα αθνχ ν 

εθεζπραζκφο, σο απνηέιεζκα αλππαξμίαο εκθαλψλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη 

έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο, ε αιαδνλεία θαη ε απηαξέζθεηα δελ επηηξέπνπλ λα δνπλ νη 

ππεχζπλνη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηνκηθή αδξάλεηα 

(άλεζε, βφιεκα, αβεβαηφηεηα πνπ γελλά ε αιιαγή) θαη ηελ νκαδηθή αδξάλεηα σο 

απνηέιεζκα ηζνξξνπίαο ζπκθεξφλησλ θαη αδπλακίαο ζπλαίλεζεο, αιιά θαη 

πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ απφ απνηπρεκέλεο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο αιιαγήο. 

  Πνηα είλαη ηα βήκαηα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, ζα πεξηγξάθνπλ 

ζηελ ζπλέρεηα: 

Βήκα πξψην: Σπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή. Αλ θαη νη ιφγνη γηα αιιαγέο 

είλαη πνιινί φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο κπνξνχκε λα ηνπο ρσξίζνπκε ζε δπν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. Λφγνη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ιφγνη απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη επηδξάζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επηδξνχλ πξψηηζηα ζηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθαιψληαο κηα αιπζίδα αιιαγψλ ζην πξφγξακκα, ηελ 

δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Βήκα δεχηεξν: Αληίδξαζε ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ιφγν πνπ 

καο σζεί ζε αιιαγή, ε πξψηε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα αλαιχζεη ηηο αηηίεο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο ζε απηή. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο ζε κηα λέα αγνξά, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αλαιχζεη αλ 

απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο, ή κε αλάπηπμε εζσηεξηθά, 

είηε ζε κηα πεξίπησζε δηαπίζησζεο έληνλνπ ζηξεο ζηνλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ νη ιφγνη πνπ ην πξνθαινχλ, πξνηνχ ιπζνχλ νπνηαδήπνηε κέηξα. 

Αληηκεησπίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αιιαγή κε αλάιπζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα επξήκαηα γηα ηελ ζχληαμε ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 
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Βήκα ηξίην: Θέηνληαο ζηόρνπο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Έρνληαο ε δηνίθεζε 

πξνρσξήζεη ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θαη έρνληαο 

πξνβιέςεη πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ ή αλαγθαίσλ αιιαγψλ κπνξεί λα 

ζέζεη νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αιιαγή. Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ κε βάζε ηελ ζηφρεπζε πνπ ζα έρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. πγθεθξηκέλα, νη 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη αιιαγήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρέζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ηερλνινγηθνί ζηόρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία 

παξαγσγήο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ, νξγαλσηηθνί ζηόρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηελ ηεξαξρία, ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ θα, ζηόρνη λννηξνπίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αμίεο, ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο, ηα πηζηεχσ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ησλ αηφκσλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ηέινο πξνγξακκαηηθνί ζηόρνη αιιαγήο πνπ 

επηθεληξψλνπλ ζηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ ή ησλ δεηνχκελσλ ζε έλα ηερληθφ πιάλν 

εθαξκνγήο ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ, παξαγσγήο θ.α. 

Βήκα ηέηαξην:. Απνθαζίδνληαο ηνπο ζηόρνπο ησλ αιιαγώλ θαη ηηο ηερληθέο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο κηα αιιαγή πξνθαιεί αληηδξάζεηο 

θαη αλαηαξάμεηο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο πξνθαιεί θαη 

αλάγθε γηα επηκέξνπο αιιαγέο είηε ζηελ νξγαλσηηθή δηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ είηε 

ζηελ λννηξνπία ηνπ. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ζα επεξεαζηνχλ απφ ην 

πνηα απφ ηηο δπν δηαζηάζεηο ζα επεξεαζηεί πξψηε απφ ηελ αιιαγή. 

Ζ νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αιιαγή, ζεσξεί φηη απμάλεη ε απφδνζε 

θαζνξίδνληαο ζαθψο ηηο ζρέζεηο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαζελφο  θαη 

ζεσξψληαο φηη ηα άηνκα ζα ζπκπεξηθεξζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ιάβνπλ. 

Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ην άηνκν ή ε νκάδα ζα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζε ηεο ζηνρεχνληαο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, έρνληαο 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα απνδνρή ησλ αιιαγψλ, δεθηηθφηεηα 

ζε απηέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηηο επηζπκεηέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ζηελ βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο. 

 

3.2 Μνληέια νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

«Μηα αιιαγή κε ζηφρν έλα πςειφηεξν επίπεδν απφδνζεο κηαο νκάδαο, 

επηηπγράλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα κηθξφ κφλν δηάζηεκα θαη χζηεξα απφ ιίγν 

επηζηξέθνπλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη δελ αξθεί λα νξίζνπκε 
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ηνλ ζηφρν κηα αιιαγήο αιιά ε παξακνλή ζην λέν επίπεδν ή ε παξακνλή γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απηφ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιήθζε ζην ζηφρν» 

(Lewin 1947) 

Όπσο αλαθέξεη παξαπάλσ έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ζεσξίαο ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, δελ είλαη αξθεηφ ε ζέζε ζηφρσλ αιιά ε αιιαγή ζα πξέπεη λα 

ειέγρεηαη ζην ζχλνιν ηεο, λα ππάξρεη ινηπφλ έλα κνληέιν απφ ηελ αξρή ηεο, ηελ 

επίηεπμε ηεο θαη έσο ηελ παγίσζε ηεο. Ο Lewin αλέπηπμε έλα κνληέιν νπνχ ε 

επηηπρεκέλε αιιαγή πεξηιακβάλεη ηξία βήκαηα: 

I. Ξεπάγσκα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ην ζηάδην δειαδή νπνχ απηνί πνπ είλαη 

εκπιεθφκελνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θάηη πξέπεη λα αιιάμεη 

II. Μεηαθίλεζε ζην λέν επίπεδν, νπνχ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λέεο 

ηδέεο δνθηκάδνληαη θαη  λένη ηξφπνη εξγαζίαο πξνθχπηνπλ απφ απηέο. 

III. Παγίσζε ησλ αιιαγψλ, ην ζηάδην ζην νπνίν νη λέεο ζπκπεξηθνξέο , δεμηφηεηεο 

θαη απφςεηο ζηαζεξνπνηνχληαη θαη ε δέζκεπζε ζηελ αιιαγή επηηπγράλεηαη. 

 

Σν κνληέιν αιιαγψλ φκσο πνπ είρε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή θαη πηνζεηνχζε ηελ 

γξακκηθή πξνζέγγηζε είλαη απηφ ηνπ Kotter (1996). ην κνληέιν ηνπ ν Kotter 

αλαγλσξίδεη νθηψ ζηάδηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ 

παξαθάησ. 

I. Δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο. Ζ αίζζεζε απηή ζα βνεζήζεη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ αηφκσλ θαη ησλ ζρεκαηηζκφ κηαο νκάδαο κε ηελ 

απαξαίηεηε δχλακε θαη αμηνπηζηία πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο ή ζα πείζεη ηα απαξαίηεηα ζηειέρε λα επελδχζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν 

ζηελ δεκηνπξγία θαη κεηάδνζε ηνπ ζρεδίνπ αιιαγήο, ην νπνίν ζα γίλεη δεθηφ απφ 

φινπο. Σξφπνη γηα ηελ δεκηνπξγία αίζζεζεο επείγνληνο ππάξρνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηηο δηνηθήζεηο θαη ηηο θπβεξλήζεηο γηα λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε: 

 Γεκηνπξγία κηαο θξίζεο, επηηξέπνληαο κηα νηθνλνκηθή δεκηά ή 

πξνβιήκαηα λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα αληί λα δηνξζσζνχλ ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή 

 Γηαθνπή παξαδεηγκάησλ ππεξβνιήο (εηαηξηθά απηνθίλεηα, εηαηξηθά 

ζπλέδξηα θα) 
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 Θέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

 Απνζηνιή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ζε πεξηζζφηεξα άηνκα εληφο 

ηεο εηαηξίαο, πνπ λα δείρλνπλ ηηο αδπλακίεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

 Βάιηε ζηελ αηδέληα ζπδεηήζεσλ κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηα πξνβιήκαηα 

ηεο εηαηξείαο θαη δψζηε ηνπο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κειινληηθέο 

επθαηξίεο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ε αιιαγή θαη ηελ αδπλακία 

αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ απηψλ εμαηηίαο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. 

II. Σρεκαηηζκόο ελόο ηζρπξνύ θαζνδεγεηηθνύ ζπλαζπηζκνύ. Σν πξψην βήκα γηα 

απηφ είλαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ πνπ ζα έρνπλ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Άηνκα πνπ δηαζέηνπλ εμνπζία, εηδηθά ζηειέρε πνπ κπνξνχλ λα 

κπινθάξνπλ ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο. 

 Άηνκα πνπ δηαζέηνπλ εμεηδίθεπζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

νξγαληζκνχ ψζηε λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο 

 Άηνκα πνπ δηαζέηνπλ αμηνπηζηία θαη θαιή θήκε ψζηε νη απφςεηο ηνπο 

λα ιεθζνχλ ζνβαξά απφ φινπο 

 Άηνκα κε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο. 

 Απαξαίηεην ζηελ ζπλέρεηα είλαη ηα άηνκα απηά λα δεκηνπξγήζνπλ δεζκνχο 

εκπηζηνζχλεο κέζσ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κέζσ ζπδεηήζεσλ ηνπ ζέκαηνο, 

αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ ζηφρν ινγηθφ θαη ειθπζηηθφ, ηθαλνχ λα 

επηηεπρζεί, ζσζηά ζηνρεπφκελνπ θαη εχθνινπ ζηελ δηάδνζε. 

III. Δεκηνπξγία ελόο νξάκαηνο. Σν φξακα είλαη κηα εηθφλα ηνπ κέιινληνο κε κηα 

επεμήγεζε γηα ηνλ ιφγν πνπ νη άλζξσπνη ζέινπλ λα πεηχρνπλ απηφ ην κέιινλ. 

Ξεθαζαξίδνληαο ηελ γεληθή θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο, απινπνηνχληαη δεθάδεο 

εθαηνληάδσλ απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ. Δπίζεο θηλεηνπνηεί ηνπο 

αλζξψπνπο λα αλαιάβνπλ δξάζε πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θαη βνεζά ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. Έηζη δηνίθεζε θαη ζηειέρε 

κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κε έλα βαζκφ απηνλνκίαο. 

Ο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ελφο νξάκαηνο μεθηλά κε κηα δήισζε ελφο αηφκνπ πνπ 

πεξηγξάθεη ηα πξνζσπηθά ζέισ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δήισζε απηή ηξνπνπνηείηαη θαη επεμεξγάδεηαη 
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απφ ηνλ θαζνδεγεηηθφ ζπλαζπηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, έρνληαο ζηελ 

δηάζεζε ηνπο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα ηηο δηνξζψζεηο θαη ηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ 

ζα απαηηεζνχλ ψζηε λα έρνπκε ην ηειηθφ πξντφλ, ηελ θαηεχζπλζε γηα ην κέιινλ. 

 

IV. Μεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ νξάκαηνο μεθηλά ε 

δπζθνιφηεξε εξγαζία ηεο κεηάδνζεο ηνπ ζε φινπο πνπ ζα γλσξίζνπλ αιιαγέο 

εμαηηίαο ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη ην φξακα, ζχκθσλα κε ηνλ Kotter, θαη 

ην βνεζνχλ γηα λα είλαη εχθνιν ζηελ κεηάδνζε είλαη : 

 Ζ απιφηεηα ηνπ κελχκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ηερληθά θαη δπζθνινλφεηα 

ζηνηρεία, πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην απαηηεηφ. 

 Υξήζε κεηαθνξψλ θαη παξαδεηγκάησλ. Αθνχ κηα εηθφλα ηνπ κέιινληνο, 

παξνπζηαζκέλε έζησ θαη ιεθηηθά, αμίδεη φζν δεθάδεο ζειίδεο αλαιχζεσλ 

 Πνιιαπιά θφξνπκ ζπδεηήζεσλ. Οθείινπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα 

κέζα πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ, κηθξέο ή κεγάιεο 

ζπλαληήζεηο, εθεκεξίδεο ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, φια έρνπλ ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπο  

 πλερήο επαλάιεςε ηνπ νξάκαηνο ψζηε λα αθνπζηεί θαη λα δηεηζδχζεη ζηα 

πηζηεχσ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

 Ζ εγεζία σο παξάδεηγκα. Ζ ζπκπεξηθνξά ζεκαληηθψλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην φξακα θαη δελ αθνινπζνχλ απηά πνπ πξεζβεχνπλ, 

αδξαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε πξαθηηθή. 

 Αλαδξαζηηθή επηθνηλσλία. Θα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη, φρη κφλν λα 

ππνζηεξίμνπλ ην φξακα, αιιά θαη λα αθνχζνπλ απηά πνπ έρνπλ νη άιινη λα 

ηνπο πνπλ. 

 

V. Εθρώξεζε εμνπζηώλ ζε ηξίηνπο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηνο. Οη αιιαγέο ζπάληα πεηπραίλνπλ εθηφο αλ νη άλζξσπνη δελ ζπλδξάκνπλ. 

Χζηφζν νη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αλ δελ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

λα ην θάλνπλ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα δνζνχλ εμνπζίεο ζε έλαλ ηθαλφ αξηζκφ 

αηφκσλ, ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε, ε νπνία ζα αλαηξέςεη ηπρφλ εκπφδηα πνπ ηνπο 

απνηξέπνπλ απφ ην λα ζπλδξάκνπλ ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα.. Σα εκπφδηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα είλαη νη δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ, αθνχ ηππηθέο δνκέο 

αθήλνπλ ζηελά πεξηζψξηα δξάζεο, νη δεμηφηεηεο, αθνχ ηπρφλ έιιεηςε ηνπο 

ππνλνκεχεη ηελ αιιαγή, ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο νη πξντζηάκελνη θαη νη επηβιέπνληεο πνπ ζπρλά 
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απνζαξξχλνπλ δξάζεηο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ. πλεπψο είλαη απαξαίηεην ζε κηα 

πεξίνδν αιιαγψλ λα ελζαξξχλεηαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ θαη λα γίλνληαη απνδεθηέο 

κε παξαδνζηαθέο ηδέεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο. 

 

VI. Πξνγξακκαηηζκόο θαη επίηεπμε βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ. Οη κηθξέο λίθεο ζηελ 

δηαδξνκή πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο αθήλνπλ ηα άηνκα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη θφπνη ηνπο απνδίδνπλ θαξπνχο θαη ηνπο δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα έλα κηθξφ δηάιιεηκα.. Αθφκα βνεζά ηνλ θαζνδεγεηηθφ ζπλαζπηζκφ 

λα ειέγμεη ηελ πνξεία ηνπ νξάκαηνο θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη λα 

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. Δπηπιένλ απνδπλακψλεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία απηψλ πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ αιιαγή θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ 

κπινθάξνπλ. Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ ραξίδεη ε επίηεπμε 

βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ είλαη φηη δεκηνπξγνχλ κηα δπλακηθή φπνπ απηνί πνπ ήηαλ 

αδηάθνξνη ή επηθπιαθηηθνί κε ην φξακα θαη ηηο αιιαγέο γίλνληαη ππνζηεξηθηέο ηνπ, 

θαζψο ηνπο παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα θαη δίλεη απηά ζηνηρεία ζηνπο 

πςειφηεξνπο ζηελ ηεξαξρία φηη νη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

 

VII. Παγίσζε ησλ βειηηώζεσλ θαη δεκηνπξγία αθόκα πεξηζζόηεξσλ αιιαγώλ. Πιένλ 

είλαη απαξαίηεην εθφζνλ έρνπλ αξρίζεη λα επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα λα 

δξνκνινγεζνχλ θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο φπσο ε αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ, δνκψλ 

θαη πνιηηηθψλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ην επηδησθφκελν φξακα. Άλζξσπνη ζα 

επηιεγνχλ, ζα εθπαηδεπηνχλ, ζα πξναρζνχλ ή ζα πξνζιεθζνχλ γηα λα κπνξνχλ λα 

ππεξεηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή . Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα αλαδσνγνλεζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο κε λέα πξνγξάκκαηα, ζέκαηα θαη θνξείο αιιαγήο. 

 

VIII. Ελζσκάησζε ησλ λέσλ κεζόδσλ ζηελ θνπιηνύξα ηνπ νξγαληζκνύ. Απηφ είλαη 

ην ηειεπηαίν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Kotter. Ζ αιιαγή ζηελ 

θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ έξρεηαη ηειεπηαία, αθνχ νη άλζξσπνη πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ, ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη λένη ηξφπνη δνπιεχνπλ θαη είλαη αλψηεξνη 

ησλ παιηψλ. Φπζηθά κέζα ζηελ δηαδηθαζία απηή ζα ππάξρνπλ άηνκα πνπ δελ ζα 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή, είηε γηαηί 

ζπλερίδνπλ λα είλαη αξλεηηθνί ζηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ, είηε γηαηί δελ κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε απηή. Όπσο θαη λα έρεη, είλαη απαξαίηεην φιεο νη πξαθηηθέο, 
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δηαδηθαζίεο θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψζεθε, κέζα απφ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα. 

  Έλα αθφκε κνληέιν πνπ ζηεξίδεηε ζηελ ζεσξία ηνπ Lewin θαη ηελ εμειίζζεη είλαη 

ηνπ Αξκελάθε (Armenakis 2001). O Αξκελάθεο ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην νη εγέηεο 

λα επηθνηλσλνχλ έλα επίκνλν κήλπκα ππέξ ηεο αιιαγήο, ην νπνίν ζα κεηαδίδεη ηελ 

θχζε ηεο αιιαγήο θαη ζα δηακνξθψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε απηήλ.  

  Γηαθξίλεη ηξείο θάζεηο ζηελ δηαδηθαζία. ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεκηνπξγείηαη 

κηα θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο, ηα κέιε πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ αιιαγή θαη ζηελ ηδαληθή 

πεξίπησζε γίλνληαη ππνζηεξηθηέο ηεο. . ηελ δεχηεξε θάζε, ηεο πηνζέηεζεο, ε αιιαγή 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη νη εξγαδφκελνη πηνζεηνχλ ηηο λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο. 

Χζηφζν είλαη κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο ζηελ νπνία ε αιιαγή κπνξεί λα απνξξηθηεί 

θαη λα κελ πξνρσξήζεη. ηελ Σξίηε θάζε, ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο αιιαγήο, νδεγείηαη 

απφ ηηο πξνζπάζεηεο λα δηαηεξεζεί ε πεξίνδνο πηνζέηεζεο θαη λα εληζρπζνχλ νη 

αιιαγέο ψζπνπ λα εζσηεξηθεπζνχλ θαη λα γίλνπλ ν θαλφλαο.  

Ο Αξκελάθεο ζεσξεί φηη ην κήλπκα ηεο αιιαγήο θαη ε επηθνηλσλία ηνπ κπνξνχλ λα 

ππεξεηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ησλ ηξηψλ θάζεσλ, παξέρνληαο ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην 

γηα ηελ δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο θαη ην θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ζεζκνζέηεζε 

ηεο αιιαγήο. Αλαγλσξίδεη πέληε ζηνηρεία ηα νπνία απηφ ην κήλπκα πξέπεη έρεη θαη ηνλ 

νπνίσλ ν ζπλδπαζκφο δηακνξθψλεη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά θίλεηξα ελφο αηφκνπ, 

απέλαληη ζηελ αιιαγή. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: 

 Αζπκθσλία αλάκεζα ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζ απηήλ 

πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε, ε νπνία βνεζά ηα άηνκα λα δηαπηζηψζνπλ φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά. 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε φηη δηαζέηεη ηηο 

ηθαλφηεηεο λα πεηχρεη. Σα άηνκα ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία θηλεηνπνηνχληαη 

κφλν φηαλ έρνπλ πίζηε φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ. 

 Καηαιιειόηεηα ηεο αιιαγήο, αθνχ ηα άηνκα κπνξνχλ λα ζεσξνχλ φηη 

πξάγκαηη ρξεηάδεηαη αιιαγή αιιά λα κελ ζπκθσλνχλ κε ηελ πξνηεηλφκελε. 

Απηφ δεκηνπξγεί αληίζηαζε θαη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα πεηζηνχλ 

 Υπνζηήξημε απφ ηελ αξρή. Ζ αιιαγή απαηηεί πφξνπο θαη δέζκεπζε θαη νη 

εξγαδφκελνη, έρνπλ δεη πξνζπάζεηεο αιιαγψλ λα απνηπγράλνπλ εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ζηήξημεο απφ απηνχο πνπ εγνχληαη ηεο αιιαγήο, κε απνηέιεζκα λα 
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είλαη ζθεπηηθνί θαη απξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ ππνζηήξημε ζε απηνχο 

πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Πξνζσπηθή πεπνίζεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αιιαγήο ηα άηνκα πνπ 

επεξεάδνληαη απφ απηή, ζα κεηξήζνπλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο, ηελ δηθαηνζχλε ηεο αιιαγήο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηνπο 

ζπκπεξηθεξζεί. Αλ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ελφο απεηιείηαη, ηφηε ε αιιαγή ζα 

γλσξίζεη αληίζηαζε. 

Σέινο, ν Αξκελάθεο (1993) αλαγλψξηζε ηηο εμήο ζηξαηεγηθέο κεηάδνζεο ηνπ 

κελχκαηνο, ηελ επηθνηλσλία κε επηρεηξήκαηα, δειαδή άκεζε επηθνηλσλία κε νκηιίεο, 

αλαθνξέο, ελεκεξσηηθή αιιεινγξαθία θα, ηελ ζηξαηεγηθή ελεξγήο ζπκκεηνρήο, φπνπ 

ηα άηνκα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία 

είλαη κάιινλ ε πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή. Σέινο, ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε ηελ νπνία νη εγέηεο ηεο αιιαγήο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αιιαγή. Απηέο νη πιεξνθνξίεο παξέρνπλ επθαηξίεο 

γλψζεηο θαη ζπρλά βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθέο πεγέο (άξζξα, κειέηεο, ζηνηρεία, 

εμσηεξηθνί ζχκβνπινη) πνπ ζεσξνχληαη πην αμηφπηζηεο θαη δεκηνπξγνχλ εηνηκφηεηα 

γηα αιιαγή. 

Πξηλ θιείζεη ε ελφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζε απηνχο πνπ ε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεη, σο κνρινχο αιιαγήο. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε πξνζπάζεηα 

ππάξρεη ν εηζεγεηήο ηεο αιιαγήο (ή θαζνδεγεηηθφο ζπλαζπηζκφο θαηά ηνλ Kotter), ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ή κηα νκάδα, πνπ ζα ζπληνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα θαη 

ζα παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. Ο εγέηεο ηεο αιιαγήο, ν νπνίνο δελ 

θαηέρεη απιψο ηελ ζέζε χζηεξα απφ επηινγή, αιιά είλαη απαξαίηεην λα είλαη άηνκν ην 

νπνίν ζα έρεη ή ζα ηνπ δνζεί εμνπζία θαη επηξξνή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη σο αμηφπηζηνο θαη δίθαηνο. Ο εγέηεο βνεζά 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα πεξάζνπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αιιαγή, θάλνληαο ηηο 

πξψηεο επαθέο θαη βνεζψληαο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, ζηελ 

απνδνρή ηεο αιιαγήο βνεζψληαο λα θαηαλνήζνπλ ηελ λέα θαηάζηαζε θαη δείρλνληαο 

απνθαζηζηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ηειηθά ζηελ αθνζίσζε ζηελ λέα 

θαηάζηαζε κε ηελ εγθαζίδξπζε κηαο λέαο λννηξνπίαο. Γχν είλαη ηα απαξαίηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ άηνκα λα είλαη 

ραξηζκαηηθνί, ψζηε λα θηίδνπλ ην φξακα θαη λα θηλεηνπνηνχλ ηα άηνκα θαη λα είλαη 



35 
 

δηακνξθσηηθνί, δειαδή λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη λα 

ειέγρνπλ ηηο νξγαλσζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3.3 Λφγνη απνηπρίαο ηεο αιιαγήο 

  Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ είλαη 

απνγνεηεπηηθφ. Αξθεηνί εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη, απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ πνπ κειεηήζεθαλ, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο δελ 

πξνρσξνχλ (Kotter 1996). Αθφκε ππάξρνπλ κειέηεο πνπ αλεβάδνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ησλ 2/3 ηηο πξνζπάζεηεο αιιαγψλ πνπ απνηπγράλνπλ (Burnes 2000). 

  Οη θξίζηκνη παξάγνληεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγψλ, ζε έλαλ 

νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ Miller (2004) είλαη: 

 Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη θνπιηνχξα 

 Ζ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ππνζηήξημε απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε 

 Ζ ζσζηή επηθνηλσλία ηεο ζηξαηεγηθήο  

 Ζ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα 

 Σα ζπζηήκαηα εηζαγσγήο ηεο αιιαγήο 

 Ζ ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία 

 Ζ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή 

  Ξεθηλψληαο, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα νξγαλσηηθά εκπφδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

νξγαλσζηαθή αιιαγή. Πξψην εκπφδην είλαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα πνπ επηθξαηεί 

ζε έλα ρψξν ή νξγαληζκφ θαη απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα επίηεπμεο αιιαγψλ. 

Γεχηεξν, ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή θαη νξγάλσζε πνπ ππάξρεη εηδηθά ζε κεγάινπο 

νξγαληζκνχο ή θξαηηθέο ππεξεζίεο. Σξίηνλ, ε αδπλακία δηάζεζεο πόξσλ γηα ζηήξημε 

ηεο αιιαγήο, εηδηθά ζε κηα πεξίνδν πεξηνξηζκνχ δαπαλψλ φπσο απηή πνπ δηαλχεη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα αιιαγψλ επηβαξχλνπλ ζπρλά ην ήδε 

βεβαξπκκέλν πξφγξακκα ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

αθφκα θαη αλ πηζηεχνπλ ζε απηά. Σέηαξηνλ, παιαηόηεξεο ζπκθσλίεο θαη δεζκεχζεηο νη 

νπνίεο δχζθνια αθπξψλνληαη ή ακθηζβεηνχληαη, ζέινληαο λα κελ δηαηαξαρζνχλ 

ηζνξξνπίεο. Σέινο, ηα δηάθνξα δίθηπα δύλακεο, εμνπζίαο θαη επηξξνψλ πνπ ππάξρνπλ 

φληνο ελφο νξγαληζκνχ (ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, δηεπζπληηθά ζηειέρε θα) ή θαη έμσ 

απφ απηνχο (ζπλδηθάηα, πνιηηηθά θφκκαηα θα)  πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δπλάκεηο 

αληίδξαζεο θαη αλάζρεζεο ηεο αιιαγήο. 



36 
 

 Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ έιιεηςε εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή θαη 

ζηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο πινπνίεζεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Αλ ν εηζεγεηήο ηεο αιιαγήο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο κε ζθνπφ λα επεξεάζεη ηα 

πηζηεχσ, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλ δειαδή δελ αιιάμεη ηηο 

αηνκηθέο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ηφηε νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο είλαη απμεκέλεο. 

Έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε εηνηκφηεηαο είλαη ε εκπινθή, αθνχ δεθάδεο 

έξεπλεο παξνπζηάδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο δηεπθνιχλεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Αθφκε, αλ ν εξγαδφκελνο δελ είλαη αθνζησκέλνο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ, 

δειαδή φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αθνζίσζε είλαη ε ηαχηηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ πνπ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηελ απνδνρή θαη πίζηε ζηηο αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζηελ χπαξμε ηζρπξήο επηζπκίαο γηα λα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνζπάζεηα 

γηα ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ αιιά θαη ε χπαξμε ηζρπξήο επηζπκίαο παξακνλήο ζε 

απηφλ, ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζην θνκκάηη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ αλακέλεηε 

απφ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιιαγή γίλνληαη δπζρεξήο θαη νη πηζαλφηεηεο 

απνηπρίαο απμάλνπλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπλνςηζζνχλ θαη νη θπξηφηεξνη ιφγνπο φπσο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία: 

 Αδχλακεο ζηξαηεγηθέο θαη απνπζία νξάκαηνο. Ζ έιιεηςε θαζνξηζκέλεο 

πνξείαο απφ έλαλ νξγαληζκφ, ε επηζπκία λα αιιάμεη ρσξίο λα μέξεη πνπ 

ζέιεη λα θαηαιήμεη ππνδεηθλχεη φηη δελ είλαη έηνηκνο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο αιιαγήο θαη πξέπεη λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα νξγάλσζεο. 

 Βεβαηφηεηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Όηαλ έλαο νξγαληζκφο ζεσξεί, φηη ε 

παξνπζία ηνπ θαη κφλν, νη πεξαζκέλεο επηηπρίεο ηνπ, ζα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ, ηφηε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ χπαξμε ηνπ. 

Ζ ππεξνςία πνπ έρνπλ επηδείμεη, πιεηάδα εηαηξεηψλ ζην παξειζφλ, πνπ 

ζεσξνχλ φηη κηθξέο κνλφ αιιαγέο, ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ αξθνχλ, ηηο θαηαδίθαζε ζηνλ αθαληζκφ. 

 Απνπζία δέζκεπζεο ηεο εγεζίαο. Θα έπξεπε λα είλαη ην πξψην θαη ην 

απηνλφεην, ε πίζηε θαη ζηήξημε κε θάζε κέζν ηεο αιιαγήο απφ ηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε, φκσο δελ είλαη. Σν πξφγξακκα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

νδεγείηαη, κέζα απφ δηαξθείο ζπγθξνχζεηο ζηελ απνηπρία. 
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 Αλεπαξθή επηθνηλσλία. Σν κήλπκα, φπσο αλάθεξε θαη ν Αξκελάθεο, 

πξέπεη λα εμεγείηαη, ζηελ δηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ. 

 Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνθηήζνπλ λέεο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ζεκαίλεη αληίζηαζε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

θνβνχληαη γηα ηηο ειιείςεηο ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο εμαηηίαο ηνπο. 

 Αλεπάξθεηα ζηελ ηθαλφηεηα δηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ. Ζ έιιεηςε 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, νδεγεί ζε 

θαζπζηεξήζεηο, αλαβνιέο θαη απνηπρίεο. 

 Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο απνηπρίαο ν νπνίνο ζα 

αλαιπζεί εθηελψο ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

3.4 Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 Ζ αληίζηαζε δελ είλαη ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ αιιαγή, αιιά ζηελ απψιεηα 

θεθηεκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη φηη ζα πξνθχςνπλ κε ηελ 

αιιαγή. Μπνξεί λα πάξεη ινηπφλ ηελ κνξθή κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ ψζηε λα ηελ 

επηβξαδχλνπλ ή λα ηελ ηεξκαηίζνπλ.  

  Γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε αιιαγή ζεκαίλεη επθαηξία, ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν 

θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηα πνιινχο εξγαδφκελνπο φκσο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

κεζαία ζηειέρε,  ε αιιαγή ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, αλαηξέπεη 

ηζνξξνπίεο θαη κπεξδεχεη ηα πξάγκαηα. 

«Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη έλα θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία 

αιιαγήο, θαζπζηεξψληαο ή επηβξαδχλνληαο ην μεθίλεκα ηεο, εκπνδίδνληαο ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη απμάλνληαο ην θφζηνο ηεο» (Del Val, Fuentes 2003) 

  Παξαηεξψληαο ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζα αλαθεξζνχκε ζε έμε 

ηέηνηεο πεγέο (Shaul Oreg 2003): 

1. Δηζηαθηηθόηεηα ζηελ απώιεηα ειέγρνπ. Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ σο 

βαζηθή αηηία αληίζηαζεο, ηελ απψιεηα ειέγρνπ ηεο δσήο ηνπο θαη ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, απφ ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη. Ζ εκπινθή 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ απνθάζεσλ 

είλαη ν ηξφπνο λα μεπεξαζηεί ε παξάκεηξνο απηή. 

2. Δνγκαηηζκόο. Τπάξρνπλ άλζξσπνη  πνπ είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο 

άθακπηνη ζηηο απφςεηο ηνπο θαη επνκέλσο είλαη ιηγφηεξν πξφζπκνη θαη 

ηθαλνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. 

3. Έιιεηςε ςπρνινγηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Ζ αιιαγή απφ κφλε ηεο, απνηειεί 

παξάγνληα άγρνπο θαη ζηξεο γηα ηνπο αλζξψπνπο. Άλζξσπνη κε ππνκνλή 

θαη αλζεθηηθφηεηα απνδεηθλχνληαη πην πξφζπκνη λα αληέμνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ. 

4. Δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηελ πεξίνδν αιιαγώλ. Ζ πεξίνδνο ησλ αιιαγψλ 

θαηά βάζε ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε εξγαζία ην πξψην δηάζηεκα. Οη λέεο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ρξεηάδνληαη ρξφλν πξνζαξκνγήο θαη νξηζκέλνη 

δελ είλαη ηφζν πξφζπκνη λα ηα ππνκείλνπλ . 

5. Πξνηίκεζε γηα πην ρακειά επίπεδα αιιαγώλ θαη λεσηεξηζκώλ. Τπάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζε πξνζδηνξηζκέλα θαη γλσζηά φξηα 

θαη άιινη πνπ επηζπκνχλ ηελ ελεξγεηηθφηεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε 

πξνζπάζεηα θαη ε ζχιιεςε ηδεψλ, έμσ απφ ηα θαζνξηζκέλα πιαίζηα. 

Δίλαη ινγηθφ, ηα άηνκα πνπ δελ απνδεηνχλ ηελ δηέγεξζε, πνπ πξνθαιεί 

κηα πεξίνδνο αιιαγψλ λα αληηζηέθνληαη ζε απηή. 

6. Αληίζηαζε ζηελ εγθαηάιεηςε παιηώλ ζπλήζεηώλ. Ζ εμνηθείσζε κε κηα 

θαηάζηαζε, αθφκα θαη αλ είλαη άζρεκε, δεκηνπξγεί βφιεκα, γίλεηαη 

ζπλήζεηα. Οη αιιαγέο δεκηνπξγνχλ λέεο θαηαζηάζεηο, λέα εξεζίζκαηα θαη 

νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο δελ ζπκβαδίδνπλ κε απηέο θαη απηφ δεκηνπξγεί 

ζηξεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή. 

  Ζ αηνκηθή αληίδξαζε ζηελ αιιαγή, εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, νθείιεηαη θαη ζηελ απεηιή ηεο αζθάιεηαο πνπ αηζζάλνληαη νη 

εξγαδφκελνη γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, αθνχ πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ, 

ιαλζαζκέλα νη δηνηθήζεηο ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξνρσξνχζαλ θαη ζε απνιχζεηο, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζην πξνζσπηθφ. Δπίζεο 

πνιιέο θνξέο αιιαγή, ζήκαηλε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ κηζζνινγίσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ζχλδεζε αξλεηηθψλ γεγνλφησλ κε ηελ δηαδηθαζία αιιαγψλ γελλά 

αληίδξαζε, απιψο θαη κφλν κε ηελ αλαθνξά ηεο πξφζεζεο λα μεθηλήζεη κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία. 
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  Ζ αληίδξαζε κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαλεξά, κε εθδειψζεηο επηζεηηθφηεηαο, 

απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, παξαηηήζεηο ή αηηήζεηο κεηαζέζεσλ, αθφκα θαη ιάζε ή 

παξαιείςεηο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ελζπλείδεηα. Ζ πην δχζθνιε κνξθή αληίδξαζεο, 

ηελ νπνία αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε δηνίθεζε, είλαη ε αδηαθνξία 

απέλαληη ζε απηή. Ζ αληίδξαζε άιισζηε δελ είλαη αλεπηζχκεηε. Δηδηθά φηαλ 

νθείιεηαη ζε ινγηθή αλάιπζε, κπνξεί λα πξνζδψζεη λέα πξννπηηθή ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο, αιιά θαη αθφκα φηαλ νθείιεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ππάξρνπλ ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αδηαθνξία ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζηελ δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηνλ Burke (2002) «Ο βαζκφο ηεο επθνιίαο θαη ηεο επηηπρίαο κε ηελ 

νπνία κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή εηζάγεηαη, είλαη άκεζα αλάινγε πξνο ηελ πνζφηεηα 

ησλ επηινγψλ πνπ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη έρνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. 

  Θέινληαο λα γίλεη αλαθνξά ζε κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία, ζα παξνπζηαζζεί ε παξαθάησ 

απαξίζκεζε αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ: 

 Εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία. Όηαλ απηνί πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή 

δελ έρνπλ ζσζηή, έγθπξε θαη πιήξεο ελεκέξσζε ή απηή πνπ έρνπλ είλαη 

αλαθξηβήο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζπλερείο παξεμεγήζεηο. 

 Σπκκεηνρή. Δηδηθά φηαλ θάπνηνη έρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ή δχλακε θαη εμνπζία ζηηο ηάμεηο ηνπ 

αθφκα θαη λα δελ ηνπ έρεη δνζεί επίζεκα. 

 Δηεπθόιπλζε θαη ππνζηήξημε. ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πφξνπο ή αλάγθεο 

πξνζαξκνγψλ ζην πξφγξακκα θαζψο απηφ πξνρσξά. 

 Δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλίεο. Όηαλ θάπνηνη ράλνπλ πξνλφκηα, δχλακε, 

πιενλεθηήκαηα, αληακνηβέο απφ ηελ αιιαγή θαη ε αληίζηαζε πνπ πξνθχπηεη 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Φεηξαγώγεζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. 

 Επηβνιή. Όηαλ ε αιιαγή ζεσξείηαη αξθεηά επείγνπζα ψζηε λα επηβάιιεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απηήο αιιά θαη ν εηζεγεηήο θαη εγέηεο ηεο 

αιιαγήο απηήο, έρεη ηελ απαξαίηεηε δχλακε θαη εμνπζία. 
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Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ αληίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

εκπεηξία απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ αιιαγψλ θαη ηελ ζέζπηζε πςειψλ πξνζδνθηψλ, 

πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ. Ζ βηβιηνγξαθία ηελ αλαθέξεη σο «Κπληζκφ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ», ν νπνίνο δεκηνπξγεί κηα αξλεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απέλαληη 

ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ. Βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη αξρέο ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο, ζπζηάδνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εγεζίαο, 

νδεγψληαο ζε πξάμεηο βαζηζκέλεο ζε θξπθά θίλεηξα θαη ςέκαηα» (Abraham 2000). Ο 

θπληζκφο απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή βαζίδεηαη ζε δχν ζηνηρεία, φηη  αιιαγή 

είλαη κάηαηε θαη φηη ε απνηπρία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ νθείιεηαη ζηελ δηνίθεζε, ε 

νπνία αλαθέξεηαη σο «αλίθαλε θαη ρσξίο θίλεηξν». 

 

3.5 Ζ αλζξψπηλε πιεπξά ηεο αιιαγήο 

  Ζ αλάιπζε ηεο αιιαγήο, είλαη έλα κέξνο ε δηάγλσζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έρεη 

λα αληηκεησπίζεη ν νξγαληζκφο θαη έλα κέξνο ε αληίιεςε ηεο «αλζξψπηλεο» πιεπξάο 

ηνπ.  Δίλαη ηδηαίηεξε αλάγθε λα δνζεί πξνζνρή ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία. Ζ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα 

επηηεπρζεί αλ ε εγεζία πηζηέςεη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ηνπο εμνπιίζεη θαηάιιεια, 

ηνπο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη πνιιά πεξηζζφηεξα. Οη δηαπηζηψζεηο 

ηεο εγεζίαο είλαη ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθέο θαη ζα θαζνξίζνπλ ηηο επηδφζεηο θαη ην 

ζηπι δηνίθεζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα λα επηηεπρζεί ε αιιαγή. 

  Φπζηθά, ν θάζε εξγαδφκελνο δηαθέξεη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ 

εξγαζία ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ απηή, σζηφζν ν Carnall (2007) 

αλαγλσξίδεη 4 ηχπνπο ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θαη 

ηηο επηδηψμεηο ηνπο, απφ ηελ εξγαζία ηνπο , πνπ ζα βνεζήζνπλ λα γίλνπλ ζπκκέηνρνη 

θαη φρη αληίπαινη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αιιαγήο. 

 Ο ινγηθόο άλζξσπνο. Σν κνληέιν ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη εμεηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθψλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη επηιέγνπλ απηή 

πνπ ζα ηνπο δψζεη ηα κεγαιχηεξα θέξδε. Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα απηνχ 

ηνπ κνληέινπ είλαη φηη ηα αηζζήκαηα δελ πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηηο ζρέζεηο 

δηνίθεζεο – εξγαδνκέλσλ, αιιά ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο πξέπεη λα ζέηεη 

νηθνλνκηθέο ακνηβέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα 
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θαη έλα ζχζηεκα ηεξαξρίαο, ειέγρνπ θαη ζσθξνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Ο θνηλσληθόο άλζξσπνο. Ζ ζεψξεζε απηή πξνβάιεη ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: Οη άλζξσπνη θηλεηνπνηνχληαη απφ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο 

θαη απνθηνχλ ηαπηφηεηα, κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Δπίζεο, 

ιφγσ ηεο κνξθήο πνπ έρεη πάξεη ε εξγαζία, ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ 

εξγαδφκελν πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ απνθηά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο. Σέινο, ν επηβιέπσλ πξέπεη λα εξεπλήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ αλάγθε γηα απνδνρή πνπ έρεη. 

Σν δχζθνιν ζην παξαπάλσ κνληέιν είλαη ε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ απφ 

ηελ Γηνίθεζε. 

 Ο απηνπξαγκαηνύκελνο άλζξσπνο. Οη άλζξσπνη απνδεηνχλ θαη είλαη ηθαλνί 

λα είλαη ππεχζπλνη ζηελ εξγαζία ηνπο, έρνληαο έλα βαζκφ απηνλνκίαο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο. Δπίζεο ζεσξεί 

φηη νη άλζξσπνη δελ ρξεηάδνληαη εμσηεξηθά θίλεηξα αθνχ θηλεηνπνηνχληαη 

απφ κφλνη ηνπο θαη πξνζαξκφδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε, απφ απηέο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξσηχηεξα θαη νπζηαζηηθά πξνηείλεη φηη ε δηνίθεζε πξέπεη 

λα εμεγεί ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη λα αθήλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

απνθαζίζνπλ πσο ζα θηλεζνχλ. Σέινο, ζεσξεί φηη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

ζην λα γίλεη ε εξγαζία πην πξνθιεηηθή θαη κε λφεκα. 

 Ο πνιύπινθνο άλζξσπνο. Τπάξρεη φγθνο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα. ε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ηα κνληέια 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνβιεθζνχλ ζπκπεξηθνξέο. Αιιά 

ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη γηα ην αληίζεην. Οη άλζξσπνη φρη κφλν είλαη 

πνιχπινθνη αιιά θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο Schein (1965) αλαιχεη ηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν ηνπ «πνιχπινθνπ 

αλζξψπνπ» ιέγνληαο φηη: Πξψηνλ, νη άλζξσπνη έρνπλ πνιιέο αλάγθεο, 

θαζνξηζκέλεο ηεξαξρηθά, αιιά ε ηεξαξρία απηή κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ 

ζηηγκή θαη ηελ πεξίζηαζε. Δπίζεο ηα θίλεηξα ηνπο αιιειεπηδξνχλ 

δεκηνπξγψληαο πξφηππα θηλήηξσλ. Γεχηεξνλ, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ λέα θίλεηξα κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε 

αιιαγή ησλ πξνηχπσλ θηλήηξσλ ηνπο. Σξίηνλ, ηα θίλεηξα ηνπο κπνξνχλ λα 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ. Σέηαξηνλ, ε 

εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ, ησλ 
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νπνίσλ ηα θίλεηξα απφ ηνπο εξγνδφηεο είλαη έλα θνκκάηη κφλν. Πέκπηνλ, νη 

άλζξσπνη ζα αληηδξάζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηξφπν πνπ 

εμαξηάηαη κε ηα δηθά ηνπο θίλεηξα θαη ηθαλφηεηεο θαη ηελ θχζε ηεο αιιαγήο. 

Δπνκέλσο δελ ππάξρεη κηα κφλν ζσζηή ζηξαηεγηθή.  

 

  Όια ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ φηη ην θάζε κνληέιν κπνξεί λα είλαη ζσζηφ ή ιάζνο 

αλάινγα κε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Δπνκέλσο ε 

Γηνίθεζε δελ πξέπεη λα πξνδηθάδεη πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ 

εηζαγσγή κηαο αιιαγήο αιιά ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη εππξνζάξκνζηε ζε κηα 

πιεζψξα παξακέηξσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηα εξγαιεία θαη ηελ επαηζζεζία λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε κία 

πεξίπησζε θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθνξνπνηεί ην ζηπι δηνίθεζεο ηεο αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. 

 

3.6 Αληέρνληαο ηελ αιιαγή 

  ην θεθάιαην απηφ, ζα αλαιπζεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ επεξεάδεη άκεζα, ζε απηνχο πνπ απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο, λέα 

θαζήθνληα. Καζψο νη αιιαγέο πξνρσξνχλ, νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ηα 

θαηαθέξλνπλ απφ κφλνη ηνπο κε ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ.  

  Οπζηαζηηθά νη άλζξσπνη πξέπεη λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη 

γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηφ ρξεηάδνληαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο 

θαη εθφδηα γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο λέεο ηνπο δεμηφηεηεο. Υξεηάδνληαη ζηήξημε γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ, λα εθαξκφζνπλ ηα λέα ζπζηήκαηα, θαη 

λα έρνπλ ην πεξηζψξην ηνπ ιάζνπο. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε πνηνλ ζα κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα, πξνζσπηθή, ηερληθή ή άιιε. Σν θπξηφηεξν 

ζηνηρείν φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Kirkpatrick (1985) είλαη ε εκπάζεηα, ε ηθαλφηεηα 

δειαδή λα δνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη νη άιινη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Φπζηθά θάηη ηέηνην είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί, αιιά αλ ν 

άιινο αηζζαλζεί φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα, ζα αληαπνθξηζεί ζηελ πξνζπάζεηα απηή.    

  Πξνρσξψληαο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αιιαγή πξνθαιεί άγρνο, 

αβεβαηφηεηα θαη ζηξεο, αθφκα θαη γηα απηνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ αιιαγή θαη 
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αθφκα θαη αλ είλαη πιήξσο πξνζεισκέλνη ζηνλ ζηφρν ηεο. Άιισζηε πνηέ δελ 

ππάξρνπλ δηαβεβαηψζεηο, φηη ε λέα πξνζέγγηζε ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα απνθέξεη 

απνηειέζκαηα. Δμάιινπ, είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα δνπλ ην πξφγξακκα αιιαγήο λα 

πεηπραίλεη, πνπ βξίζθνληαη λα δνπιεχνπλ επηπιένλ ψξεο, λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα, λα πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο ακθηβνιίεο θαη ηελ θξηηηθή ησλ 

άιισλ θαη λα θάλνπλ νηηδήπνηε κπνξνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. Αθφκε ε 

αιιαγή, θαζψο λέεο ηερληθέο καζαίλνληαη, λέεο ηερλνινγίεο θαη λέα ζπζηήκαηα 

εηζάγνληαη θαη ηίζεληαη ζε δξαζηεξηφηεηα ε απφδνζε κεηψλεηαη θαη ρξεηάδεηαη κηα 

πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη 

ε απνδνηηθφηεηα λα αλαθάκςεη. 

 ην κνληέιν ησλ Vries & Miller (1984) παξνπζηάδνληαη πέληε βαζηθά ζηάδηα ηνπ 

«θχθινπ αληηκεηψπηζεο» ηεο αιιαγήο: 

 ηάδην πξψην: Άξλεζε. Όηαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ε 

αξρηθή αληίδξαζε είλαη λα κελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη λα ζεσξνχληαη 

αλνχζηεο ή άθαηξεο. ε κηα ηέηνηα ζηηγκή αιιαγψλ , αθφκα θαη θαίλεηαη 

αλνξζφδνμν, ε απηνεθηίκεζε εληζρχεηαη , ε αίζζεζε φηη αλήθεηο ζε κηα 

νκάδα ε νπνία απεηιείηαη απφ κηα εμσηεξηθή πεγή εληζρχεη ηνπο δεζκνχο κε 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνβάιινληαη. Αλ ε 

αιιαγή πνπ πξνσζείηαη είλαη δξακαηηθή θαη απφηνκε, ηφηε απηφ ην ζηάδην 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πηψζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Έλαο 

ηξφπνο λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην ζηάδην είλαη λα κεησζεί ε άκεζε επίδξαζε 

ησλ αιιαγψλ έσο φηνπ νη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ λέα θαηάζηαζε. 

 

 ηάδην δεχηεξν: Άκπλα. Ζ απφ λσξίο ζπδήηεζε ησλ αιιαγψλ δεκηνπξγεί 

ζηαζεξά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα αιιαγψλ. Καζψο φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα 

ησλ αιιαγψλ γίλεηαη μεθάζαξε θαη νη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηα 

λέα ηνπο θαζήθνληα θαη θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ην 

πψο ζα ηηο δηαρεηξηζηνχλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αηζζήκαηα 

θαηάζιηςεο θαη ζχγρπζεο θαη ζπρλά εθδειψλεηαη ακπληηθή ζπκπεξηθνξά. Οη 

άλζξσπνη απνθαζίδνπλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ δνπιεία ηνπο, ηα θεθηεκέλα 

ηνπο. Απηή ε ακπληηθή ζπκπεξηθνξά δείρλεη λα δίλεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν 

ζηα άηνκα λα απνδέρνληαη ηηο αιιαγέο. 
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 ηάδην ηξίην: Απόξξηςε. ην ζηάδην απηφ νη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα 

απνθνιινχληαη απφ ην παξειζφλ θαη λα θνηηνχλ ην κέιινλ. Ζ ζηήξημε, ην 

πεξηζψξην λα πεηξακαηηζηνχλ ζηελ λέα θαηάζηαζε θαίλεηαη λα βνήζα ζην 

ζηάδην απηφ. Απηφ δίλεη ηελ επθαηξία ζε αηζηφδνμα αηζζήκαηα λα αλαδπζνχλ 

θαη λα παξζνχλ πξσηνβνπιίεο. Ζ απφξξηςε πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε 

ησλ αηφκσλ φηη ε αιιαγή πνπ πξνσζείηαη είλαη απαξαίηεηε ή αλαπφθεπθηε. 

Απηή ε απνθαζηζηηθφηεηα γίλεηαη δχλακε γηα λα μεπεξαζηνχλ δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο, θαζψο γίλνληαη απνδεθηέο νη λέεο ζπλζήθεο. Ζ απηνπεπνίζεζε 

βειηηψλεηαη ζε απηφ ην ζηάδην, θαζψο απηνπξνζδηνξίδνληαη εθ λένπ θαη λα 

απνθηνχλ λέα ηαπηφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπο. Σν θξίζηκν ζεκείν πάιη, είλαη 

λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο, θαζψο ε απφξξηςε πεξηιακβάλεη ξίζθα θαη 

πεηξακαηηζκνχο πνπ ζέινπλ ρξφλν γηα λα «μαλαρηίζνπλ» κηα λέα θαηάζηαζε. 

 

 ηάδην ηέηαξην: Πξνζαξκνγή. Απηφ είλαη ην ζηάδην ηεο ακνηβαίαο 

πξνζαξκνγήο. Σα άηνκα δνθηκάδνπλ ηελ λέα θαηάζηαζε, αιιά θαη ηνπο 

εαπηνχο ηνπο πξνζαξκφδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, απνδίδνληαο ζχκθσλα 

κε ηα λέα πξφηππα θαη βξίζθνπλ ηξφπνπο λα αληαπεμέξρνληαη ζηελ αιιαγή. 

Αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη θαη έηζη 

επηηπγράλεηαη πξφνδνο, ηα άηνκα  καζαίλνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη. ην 

ζηάδην απηφ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί ζπκφο, σο απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο λα πεηχρεη έλα λέν ζχζηεκα θαη ησλ απνηπρηψλ πνπ απηφ 

επηθέξεη. Αλ ε δηνίθεζε έρεη δψζεη θαη ζπλερίζεη λα δίλεη ηα εθφδηα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, ηα άηνκα ζα αληαπνθξηζνχλ θαη 

ην λέν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. 

 

 ηάδην πέκπην: Εζσηεξίθεπζε. Δίλαη ην ζηάδην πνπ ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηη έρεη ζπκβεί, θαηαλννχλ ηελ λέα θαηάζηαζε. Οη λέεο 

ζπκπεξηθνξέο, ηερληθέο, ηξφπνη εξγαζίαο θα γίλνληαη ηα θπζηνινγηθά, ηα 

θαζεκεξηλά. Σν βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα μαλαρηηζηεί ε απφδνζε, είλαη ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ. Φπζηθά, δελ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πεξλάλ απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν εχθνια ή κε ηνλ ίδην ξπζκφ. 

Μεξηθνί κπνξεί λα κελ μεπεξάζνπλ πνηέ ην ζηάδην ηεο άξλεζεο. Σν βαζηθφ 

ζεκείν είλαη φηη νη άλζξσπνη δείρλνπλ λα βηψλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο κε ηνλ 
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ηξφπν πνπ πεξηγξάθηεθε θαη απηφ δίλεη πξαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

 

 

3.7 Αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

 

  ε πνιιά ζεκεία πνπ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαθέξζεθε ε 

πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνσζεί έλα 

πξφγξακκα αιιαγψλ. Ζ ζχγθξνπζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζεσξείηαη σο κηα κάρε 

αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Παξφια απηά νη άλζξσπνη 

πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ζέινπλ λα παξακέλνπλ ακέηνρνη φηαλ 

απηέο πξνθχπηνπλ ή ππνθηλνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπλ. Απηέο νη 

θαηαζηάζεηο πεξλνχλ απαξαηήξεηεο αλ ε ζχγθξνπζε ζεσξείηαη κφλν σο κάρε.  Ζ 

ζχγθξνπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ μεθηλά φηαλ έλα άηνκν ή κηα νκάδα 

αληηιακβάλεηαη δηαθνξέο θαη αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη έλα άιιν 

άηνκν ή νκάδα γηα ελδηαθέξνληα, πηζηεχσ ή αμίεο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα απηφλ (De 

dreu, Harinck & Van Vianen 1999). Μέζα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη εηδηθά ζε έλα 

πεξηβάιινλ αιιαγψλ, νη ζπγθξνχζεηο απηέο γίλνληαη αηζζεηέο ζε πεδία δηαλνκήο 

πφξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ. 

 

 Σα είδε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: 

I. Κάζεηε ζύγθξνπζε. Μεηαμχ πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ ζηειερψλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ή κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

ζσκαηείσλ.  

II. Οξηδόληηα ζύγθξνπζε. Μεηαμχ ζπλαδέιθσλ  θαη νκάδσλ πνπ δέρνληαη θαη 

πξνσζνχλ ηελ αιιαγή θαη απηψλ πνπ αληηδξνχλ ζε απηή. 

Αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ φπσο παξνπζηάδνληαη είλαη ε ςπρνινγηθή απφζηαζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο, ην εζείο κε ην εκείο, ε δχλακε θαη ην 

θχξνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δχλακε ελφο ζσκαηείνπ πνπ δελ ππνρσξεί απέλαληη 

ζηελ δχλακε ηνπ εξγνδφηε, ε δηαθνξά ζηελ ηδενινγία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

εξγαδνκέλσλ, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ αιιά θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα, ηηο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, ζηηο ππεξεζίεο θα.  

  Σν πψο νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζε ζέκαηα δηακαρψλ εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηελ έθβαζε πνπ ζα έρεη ζηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα 
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ησλ άιισλ. Μπνξεί είηε λα έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα απηφλ θαη αδηαθνξία γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα επηθέξεη ζηνπο άιινπο, νπφηε πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ηελ 

βνχιεζε ηνπ, κε απεηιέο, ρξήζε εμνπζίαο, επηρεηξήκαηα, ςέκαηα θα ή λα δείρλεη 

κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεγάιν γηα ηα απνηειέζκαηα ζηνπο άιινπο, 

νπφηε εχθνια απνδέρεηαη θαη βνεζά ζηελ επίηεπμε ηεο βνχιεζεο ησλ άιισλ. ε κηα 

ηέηνηα αιηξνπηζηηθή θαηάζηαζε ε βνήζεηα, νη ππνζρέζεηο θαη νη ππνρσξήζεηο, 

γίλνληαη ρσξίο λα δεηνχληαη αληαιιάγκαηα. Σν ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα είηε αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπ είηε ηνπο άιινπο νδεγεί ζε κηα παζεηηθή 

ζηάζε, απνθπγήο θαη αδξάλεηαο, πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε ζεκαζία ηεο ζχγθξνπζεο. 

Αληίζεηα ηέινο, ην πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, παξάγεη κηα 

πξνζπκία γηα ιχζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ θαη πεξηιακβάλεη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηεο θάζε πιεπξάο θαη ηελ χπαξμε ζπλαιιαγψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα. Ζ 

παξαπάλσ νλνκάδεηαη ζεσξία ηεο δηηηήο αλεζπρίαο θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Carnevale & Pruitt (1992). 

  Αλ θαη νη πεξηζηαζηαθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα άηνκα λα 

αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο ζχγθξνπζεο, νη εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο είλαη γεληθά ζηαζεξέο θαη πξνβιεπφκελεο. πλεξγάδνληαη κε ηνπο ίδηνπο 

αλζξψπνπο, δέρνληαη ηα ίδηα εξεζίζκαηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θάλνπλ 

ηελ ίδηα εξγαζία. 

 

  Μπνξεί νη καθξχ πεξίνδνη εληάζεσλ θαη δηακαρψλ λα δεκηνπξγνχλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ακπληηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο βιάπηνπλ ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή 

απφδνζε, σζηφζν κηθξέο εληάζεηο αλά δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα «μεβφιεκα» θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

  

 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ππάξρνπλ αξθεί λα ππάξρεη ε 

δηνξαηηθφηεηα θαη ε ζέιεζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο: 

 πιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε φισλ ησλ κεξψλ 

 Πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη δηαπξαγκάηεπζε κε άηνκα πνπ έρνπλ δχλακε 

θαη πιεξνθνξίεο ζεκαληηθέο γηα ηελ επφδσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

 Υξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ ζπλεξγαζίαο, φπσο θαηαλνκήο θεξδψλ απφ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη, ζρεκαηηζκφ κηθηψλ επηηξνπψλ ζηειερψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ, ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο εθφζνλ ππάξμεη επηηπρήο εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο. 
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  Οη De dreu & Dijkstra θαηαιήγνπλ φηη «ε ζχγθξνπζε ζηελ εξγαζία θαη ε αηνκηθή 

πγεία θαη επεμία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο. Όζν θαη αλ κηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα 

παξάγεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα έλαλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα βιάςεη ηελ πγεία θαη 

επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ εηδηθά φηαλ δηαξθεί θαηξφ θαη φηαλ ε παζεηηθφηεηα θαη ε 

αδξάλεηα γίλνπλ ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ζχγθξνπζεο». 

 

3.8 θνπηκφηεηα κειέηεο Οξγαλσζηαθήο Αιιαγήο 

  πλερίδνληαο, απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζθνπηκφηεηα 

ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Καζίζηαηαη ζαθέο απφ ηελ 

αλάιπζε, φηη νη αιιαγέο είλαη θάηη ην θπζηθφ θαη θαζεκεξηλφ. Δίλαη φκσο πνιχ 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ην κέγεζνο ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα δξνκνινγεζνχλ κέζα 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ειιεληθή πεξίπησζε, φπσο δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία 

δχν έηε, απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αιιαγψλ ζε θάζε επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.  Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ππνδεηθλχεη 

μεθάζαξα ηηο παξακέηξνπο, φπνπ νη εκπιεθφκελνη ζε κία δηαδηθαζία αιιαγψλ, 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο γηα λα ηελ απνδερζνχλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ επηηπρία ηεο.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζεσξείηε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ  ζε ζρέζε κε δχν κεηαβιεηέο ηελ γλψζε ησλ 

πξνσζνχκελσλ αιιαγψλ θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

 Έρνληαο θάλεη ήδε αλαθνξά, ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηελ αλάγθε γλψζεο 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζα γίλεη αλαθνξά, ζην επφκελν θεθάιαην, ζηελ έλλνηα 

ηεο ζπκκεηνρήο, νπνχ απνηειεί ην δεχηεξν ζηνηρείν ζην νπνίν ζα βαζηζηνχλ νη 

ππνζέζεηο ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο. 
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4. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

4.1 Έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

  πκκεηνρή είλαη ν ζεζκφο εθείλνο φπνπ κέηνρνη θαη εξγαδφκελνη κνηξάδνληαη ηελ 

επζχλε δηνίθεζεο ή θαη ηελ ηδηνθηεζία κηαο επηρείξεζεο. Ο Strauss (1998) ην νξίδεη 

σο «κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα αζθνχλ κηα επηξξνή ζηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο». Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ε Γηνίθεζε απνδέρεηαη φηη νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πην ππεχζπλνη, 

ηθαλνπνηνχλ αλψηεξα επίπεδα ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη έρνπλ ην ζπλαίζζεκα φηη ν 

νξγαληζκφο εμαξηάηαη απφ ηελ δηθή ηνπο απφδνζε. Θεσξείηαη φηη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ δηεπθνιχλεηαη ε επίιπζε θξίζηκσλ ζεκάησλ, φπσο ε εηζαγσγή λέσλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζίαο, ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αθνχ 

ζεσξείηαη ινγηθφ νη εξγαδφκελνη λα πξνζπαζήζνπλ κε κεγαιχηεξν δήιν ηελ επίηεπμε 

κηα απφθαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη ίδηνη θαη δελ ηνπο έρεη απιά επηβιεζεί. 

      ηφρνη ηεο ζπκκεηνρήο είλαη: 

 Να βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

 Να βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο. 

  χκθσλα κε ηνπο Black θαη Gregersen (1997) νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, είλαη πην πηζαλφ λα 

πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Άιισζηε νη εξγαδφκελνη ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη 

«θσλή» ζε ζέκαηα ζεκαληηθά γηα απηνχο ζεσξνχλ φηη έρνπλ δίθαηε κεηαρείξηζε, θαη 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, απνδνρή ησλ απνθάζεσλ θαη 

δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο (Hunton 1990, Greenberg 1990). Σν ζθεπηηθφ πίζσ 

απφ ηελ ζπκκεηνρή είλαη φηη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν έιεγρν επί ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο θαη ε Γηνίθεζε απφ ηελ βειηησκέλε 

απφδνζε ηνπο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα 

είλαη άκεζε ή έκκεζε. Άκεζε είλαη ε κνξθή εθείλε ηεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ πξνζσπηθά νη ίδηνη εθθξάδνληαο ηελ γλψκε ηνπο θαη 

παίξλνληαο νη ίδηνη ππεχζπλεο απνθάζεηο. Έηζη άκεζε είλαη ε ζπκκεηνρή, γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ν πξντζηάκελνο απνθαζίδεη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο θαη 



49 
 

αληηδξάζεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ή φηαλ ζέηεη ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ θαη δίλεη θαηεπζχλζεηο, ελψ νη πθηζηάκελνη δηαιέγνπλ ηηο κεζφδνπο 

θαη ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

  Έκκεζε κνξθή ζπκκεηνρήο είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη κεηέρνπλ 

ζηελ δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ κέζσ εθπξνζψπσλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

εξγαδφκελνη εμνπζηνδνηνχλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο λα δξάζνπλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπο. Οη εθπξφζσπνη, απφ ηελ πιεπξά ηνπο νθείινπλ λα επηηχρνπλ ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ ελδερνκέλσο αιιεινζπγθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ (Ξπξνηχξε 

Κνπθίδνπ 1991). 

 

4.2 Μνξθέο ηεο ζπκκεηνρήο 

Σα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα ζπκκεηνρήο  ρσξίδνληαη ζε απηά πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

άκεζε ζπκκεηνρή θαη ζε απηά πνπ βαζίδνληαη ζηελ έκκεζε. Σα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα 

άκεζεο ζπκκεηνρήο είλαη ηα εμήο: 

 Οκάδεο ελεκέξσζεο. Σν ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε φισλ 

ησλ εξγαδφκελσλ κέζσ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ηππηθψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Ο ζηφρνο είλαη λα πιεξνθνξνχληαη νη εξγαδφκελνη 

θαη λα θαηαλννχλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε δηθή ηνπο 

εξγαζία, φζν θαη ζηελ εξγαζία ησλ άιισλ κέζα ζηελ νξγάλσζε. Γηα ηελ 

ελεκέξσζε απηή γίλνληαη ζπρλά θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχληνκεο 

ζπζθέςεηο, ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ ν πξντζηάκελνο θαη κηθξφο θάζε θνξά 

αξηζκφο πθηζηακέλσλ, κε ζθνπφ λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο, λα ιπζνχλ απνξίεο 

θαη γεληθά λα ελεκεξσζνχλ νη εξγαδφκελνη γηα ην έξγν ηνπο, φζν πιεξέζηεξα 

είλαη δπλαηφλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ 

ζπζηήκαηνο είλαη φηη ελδπλακψλεη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο 

αλαγλσξίδνληαο ην σο εγέηε ηεο νκάδαο πνπ δηνηθεί, θαζηζηψληαο ηνλ 

ππεχζπλν ηφζν γηα ηελ επίδνζε ηεο νκάδνο φζν θαη γηα ηελ ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Αθφκα βνεζά ζηε δέζκεπζε ηφζν ησλ πθηζηακέλσλ φζν θαη 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πξνο ηνλ θνηλφ ζηφρν, αιιά θαη πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα φιεο ηεο νξγάλσζεο. Σέινο, ππνβνεζά ζηελ απνδνρή 

απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ελδερφκελσλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, 

δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ζπλερή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα 
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πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε εξγαζία, έρεη ήδε 

γίλεη ε απαξαίηεηε πξνεξγαζία γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξάμε, πξνθχπηεη φηη ε επηηπρία ηνπ 

βαζίδεηαη ζηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε δηεπζπληηθνχ  ζηειέρνπο, ελψ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κηα ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. 

 

 Σρεδηαζκόο έξγνπ. Απνηειεί ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ελφο έξγνπ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, έρνπλ 

πξνηαζεί ε δηεχξπλζε ηνπ έξγνπ, ε ελαιιαγή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ 

δηεχξπλζε ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ζηνλ θάζε εξγαδφκελν, φρη 

ελφο αιιά πεξηζζφηεξσλ απινπνηεκέλσλ έξγσλ. Ζ ελαιιαγή αθνξά αιιαγέο 

ζέζεσλ εξγαζίαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ο 

εκπινπηηζκφο πξνυπνζέηεη αλαζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ψζηε ε εξγαζία λα γίλεη 

πην ελδηαθέξνπζα, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα απηνλνκία, πξσηνβνπιίεο θαη 

επηηεχγκαηα. Οη απηφλνκεο νκάδεο εξγαζίαο αθνξνχλ ηελ ζχλδεζε 

δηαθνξεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ αλάζεζε ηνπο φρη ζε άηνκα αιιά ζε νκάδεο. 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη λα απμήζεη ηνλ έιεγρν ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο πάλσ ζην έξγν ηνπο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ  ηα ίδηα 

ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπιινγηθή επζχλε. 

 

 Κύθινη πνηόηεηαο. Απνηεινχληαη απφ κηθξέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ νη νπνίεο 

ζπλαληηνχληαη εζεινληηθά, αιιά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

θαη ηελ πνηφηεηα. Σα κέιε ησλ νκάδσλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνκέα 

εξγαζίαο θαη ζπλέξρνληαη θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο  αξρεγνχ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ν πξντζηάκελνο ν νπνίνο ελζαξξχλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα ζπζηήζνπλ ηνπο θχθινπο απηνχο θαη λα ηνπο αλαπηχμνπλ ζε 

ζπλεθηηθέο νκάδεο. 

 

πλερίδνληαο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα έκκεζεο ζπκκεηνρήο ηα 

νπνία είλαη ηα εμήο: 
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 Σπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο θνηλήο ζπλδηαιιαγήο. ην ζχζηεκα απηφ ε δηνίθεζε 

δεηά ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πξηλ πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα θάπνην 

ζέκα. Ο ζθνπφο είλαη λα ππάξρεη κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ζθνπφ ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζρέδηα θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο. 

 Εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΣ. Ζ πξνζέγγηζε απηή εμαζθαιίδεη ηελ 

εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θέληξα ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Εξγαηηθά ζπκβνύιηα. Ο ξφινο ηνπο είλαη ελεκεξσηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο . 

Δπαλδξψλνληαη απφ ίζν αξηζκφ εθπξνζψπσλ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ  θαη έρνπλ θνηλσληθνχο, ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. 

 Επνπηηθά ζπκβνύιηα. Απνηεινχληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ θαη αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ζέκαηα 

επελδχζεσλ, ειέγρσλ , απνινγηζκψλ θ.α. 

 Σπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε. Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπξφζσπνη 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ εξγνδφηε ζπδεηνχλ θαη ζπκθσλνχλ πάλσ ζηα 

ζέκαηα θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν  (Ξπξνηχξε Κνπθίδνπ 1991). 

 

4.3 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

Γηα λα κπνξέζεη λα δνθηκαζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ν ζεζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη 

εθηίκεζεο, κεηαμχ δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνχκελσλ. Οπζηαζηηθά πξνυπνζέηεη έλα 

πςειφ επίπεδν σξηκφηεηαο θαη απφ ηα δχν κέξε. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

I. Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο.  ηνπο παξάγνληεο απηνχο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Μέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ηελ κηθξή επηρείξεζε ζεσξείηαη επθνιφηεξν λα 

εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο, θάηη πνπ ζεσξείηαη πνιχ 

δπζθνιφηεξν ζηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ είηε βξίζθνληαη 

δηαζπαξκέλνη γεσγξαθηθά, είηε αζρνιείηαη κε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ. ε 

πεξηπηψζεηο ηέηνηεο πξνσζείηαη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

 Η θύζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία είλαη δπλαηφλ 

κπνξεί πιένλ λα απνβεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ. Οη ηειεδηαζθέςεηο, ηα θφξνπκ ζπδεηήζεσλ θα δίλνπλ 

δπλαηφηεηεο πνπ δελ ππήξραλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 Η θύζε ηνπ πξντόληνο. Ζ θχζε ηνπ πξντφληνο θαη ε αγνξά ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε κνξθή ζπκκεηνρήο πνπ ζα επηιερζεί. 

Αλ γηα παξάδεηγκα νη αιιαγέο ζηελ  αγνξά ηνπ πξντφληνο είλαη γξήγνξεο 

θαη άκεζεο πξνσζείηαη ε άκεζε ζπκκεηνρή , ελψ αλ ν παξάγνληαο ρξφλνο 

δελ είλαη θαζνξηζηηθφο κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ θαη ζπζηήκαηα έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

 Τν εξγαζηαθό θιίκα. Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηελ επηρείξεζε 

ζηελ νπνία εξγάδνληαη, φ ηξφπνο πνπ δηνηθείηαη ε επηρείξεζε θαζψο θαη ην 

θιίκα ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, είλαη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ εηζαγσγή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ζπκκεηνρήο. Μεγάιν ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο πνπ δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Αλ δηνίθεζε θαη 

εξγαδφκελνη ηεξνχλ ζηάζε αληηπαξάζεζεο , ηφηε ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 

ζπκκεηνρήο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κέζν ρεηξαγψγεζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

 

II. Ννκηθνί παξάγνληεο. Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ελζαξξχλεη ή 

επηβάιιεη ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ζπκκεηνρήο, νπφηε ζεσξείηαη φηη 

ελδπλακψλεη θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απηφ βέβαηα απνηειεί κφλν ην πιαίζην ζην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ε ζπκκεηνρή. Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλππάξρνπλ θαη νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο. 

 

III. Αηνκηθνί παξάγνληεο. ε απηνχο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε ηθαλφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ε 

πξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 

 

4.4 Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρηθνχ αηφκνπ 

Μηιψληαο γηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρηθνχ αηφκνπ ζα πξέπεη λα μερσξηζηνχλ 

ζε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε έλα ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα θαη ζηα άηνκα απφ ηελ πιεπξά ηεο 
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Γηνίθεζεο πνπ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά αηφκνπ πνπ εθαξκφδνπλ θαη πξνσζνχλ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εξγάδνληαη. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζα 

πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα εμήο: 

 Ιθαλόηεηα ζπκκεηνρήο. Με βάζε ηηο αλαθνξέο πνπ έγηλαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην θαζίζηαηαη ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεην νη εξγαδφκελνη λα 

δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ  

ζηνπο ζεζκνχο απηνχο. Υξεηάδνληαη άηνκα πνπ λα δηαζέηνπλ γλψζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, λα κπνξνχλ λα ηα αλαιχζνπλ, λα πξνηείλνπλ 

ιχζεηο θαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο. 

 Ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή. Σν ελδηαθέξνλ, ε πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα, νη 

αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο θα. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ε ηάζε γηα ζπκκεηνρή 

ζηα θαηψηεξα ζηειέρε  δελ είλαη ηφζν έληνλε, φζν αλεβαίλνπκε ηελ 

ηεξαξρία. αθψο ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε ηέηνηνπο ζεζκνχο. Ζ ζπκκεηνρή ζε πνιιέο κειέηεο έρεη ζπλδεζεί κε ην 

επίπεδν κφξθσζεο, ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη ηελ ηεξαξρηθή ζέζε 

ππνδεηθλχνληαο φηη φζν πςειφηεξα, ηφζν κεγαιχηεξε ε δηάζεζε γηα 

ζπκκεηνρή. 

πλερίδνληαο, ζα αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε πνπ πξνσζεί ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ νξγαληζκφ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Υπνθηλεηήο. πλδπάδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κε απηνχο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο. Οπζηαζηηθά ππνθηλεί ηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο 

εληνο θαη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηνπο. Δθθξάδεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα απηνχο θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηνλ νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ 

ηνπο γεκίδεη κε πεξεθάληα θαη ζέιεζε λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

 Επηθνηλσλεί θαη πιεξνθνξεί. Δπηδηψθεη ηελ ζπδήηεζε, ηελ επίιπζε 

παξεξκελεηψλ θαη δηαθσληψλ. Δπίζεο δίλεη ζπλερή αλαπιεξνθφξεζε γηα ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ηνπο επηβξαβεχεη θαη 

ζπδεηά καδί ηνπο ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε ηνπο αζθψληαο θξηηηθή ζε απηά. 

 Άζθεζε επηξξνήο. Αληί λα αζθεί ηελ εμνπζία ηνπ, πξνζπαζεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηα θίλεηξα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ψζηε λα αζθήζεη επηξξνή ζηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα γίλνπλ 

ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 Ιθαλόο αθξναηήο. Γηα λα επηηχρεη ηελ επηθνηλσλία θαηαξρήλ αθνχεη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ ζπλνκηιεηή 

ηνπ λα εθθξάζεη ην ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

 Δίλεη πεξηζώξηα πξσηνβνπιηώλ. Δλζαξξχλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα 

ζθέθηνληαη νη ίδηνη, λα απνθαζίδνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ. πδεηά ηηο πξνηάζεηο θαη επηβξαβεχεη ηηο επηηπρίεο. 

 Εκπηζηεύεηαη. Γείρλεη εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ηνπο παξαθηλεί θαη 

ηνπο ελζαξξχλεη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ηεο εθαξκφδνπλ. 

 Θεηηθή αληηκεηώπηζε. Αθνχεη θάζε ηδέα κε αλνηθηφ πλεχκα, δελ απνξξίπηεη 

ακέζσο αιιά πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη θάζε ηδέα θαη πξφηαζε. Δξγάδεηαη, 

ψζηε λα ππάξρεη θιίκα θαιήο θαη απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

4.5 Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο νκαδηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, είλαη πνιινί νξγαληζκνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκκεηνρηθά ζπζηήκαηα άκεζα ή έκκεζα γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο. Μάιηζηα έρεη 

γίλεη πνιιέο θνξέο ιφγνο γηα θαηάρξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ή αθφκα θαη γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα λα επηθέξνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα, δειαδή ηελ 

θαζπζηέξεζε ή αθφκα θαη ηελ καηαίσζε ιήςεο νπνηαζδήπνηε απφθαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο δηθαηνινγία ηελ αλάγθε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα  ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα εμήο: 

 Φξόλνο. Δίλαη θπζηνινγηθφ κηα νκάδα εξγαζίαο λα ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα 

επηιεγεί, λα ζπγθεληξσζεί, λα ελεκεξσζεί, λα ζπκθσλήζεη θαη λα ιάβεη 

νπνηαδήπνηε απφθαζε. Ζ ρξνλνβφξα απηή δηαδηθαζία απνηειεί ην θπξηφηεξν 

κεηνλέθηεκα. 
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 Έιιεηςε επζύλεο. Ζ αηνκηθή επζχλε ζηα πιαίζηα κηα νκαδηθήο απφθαζεο 

εμαζζελεί, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ραιαξφηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ 

ζπλεπεηψλ κηαο απφθαζεο. 

 Αλάγθε γηα ζπκθσλία. Ζ αλάγθε λα ππάξμεη κηα απφθαζε θαη ε επηζπκία ησλ 

αηφκσλ λα είλαη απνδεθηά θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπο, ηνπο 

σζεί ζε απνθπγή εθδήισζεο ησλ δηαθσληψλ ηνπο θαη ππαθνή ζηελ 

πιεηνςεθία. 

 Επηθξάηεζε ησλ ηθαλώλ. Καζψο θάπνηνη εξγαδφκελνη ζα μερσξίδνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο, νη ππφινηπνη ζα πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη ηειηθά 

παξακέλνπλ απινί ζεαηέο. Ζ κεηνςεθία πνπ ππεξηεξεί ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο επηβάιιεη θαη ηηο απφςεηο ηεο. 

 Πξνυπνζέηεη εξγαδφκελνπο κε θνηλφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηχπν 

πξνζσπηθφηεηαο. 

 Καηαζπαηάιεζε πφξσλ  

πλερίδνληαο κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα 

απαξηζκήζνπκε ηα παξαθάησ: 

 Αμηνπξέπεηα. Ο εξγαδφκελνο ζηελ ζεκεξηλή επνρή δελ ζεσξείηαη αληηθείκελν 

πνπ αλήθεη ζηνλ εξγνδφηε, αιιά ζπλεξγάηεο πνπ απηνθαζνξίδεηαη θαη 

επηιέγεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Πξνζηηζέκελε αμία. Μηα νκάδα πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφςεσλ θαη 

πξνηάζεσλ, δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ πνπ έλα άηνκν δελ κπνξεί λα επηηχρεη 

κφλν ηνπ. 

 Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Έρνληαο σο νκάδα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

γλψζεηο είλαη θπζηθφ λα πξνηείλνληαη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο. Τπάξρνπλ 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ φπνπ κηα νκάδα πξνεξρφκελε απφ δηαθνξεηηθνχο 

ρψξνπο θαη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο, παξάγεη ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο, ιφγσ 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο. 

 Απνδνρή. Μηα απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο 

έρεη άκεζα κεγαιχηεξε λνκηκνπνίεζε απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε πάξεη έλα 

κεκνλσκέλν άηνκν. 

 Γεθπξώλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ Γηνίθεζε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

 Πξνιακβάλεη. Τπάξρνπλ πιήζνο παξαδεηγκάησλ φπνπ εληάζεηο, δηαθσλίεο θα 

πξνιακβάλνληαη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπλεζίζεη ζε ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνσζείηαη ν δηάινγνο σο ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
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 Απνδνρή. Όηαλ ιακβάλεηαη κηα απφθαζε ρσξίο λα δεηείηαη ε γλψκε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ, απηή ζπρλά αληηζηέθνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη ηελ θαζπζηεξνχλ ή ηελ καηαηψλνπλ. Αληίζεηα, κηα 

απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ γλψκε ηνπο κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί επθνιφηεξα αιιά θαη λα πξνσζεζεί απφ ηνπο ίδηνπο. 

 Ελόηεηα. Γχν αληίπαια κέξε, Γηνίθεζε θαη εξγαδφκελνη, θαηνξζψλνπλ λα 

γίλνπλ εηαίξνη θαη ζπλεξγάηεο πξνο ηνλ θνηλφ ζθνπφ πνπ έρνπλ ζέζεη. 

 

4.6 θνπηκφηεηα κειέηεο ηεο πκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

  Κιείλνληαο ηα θεθάιαηα, φπνπ πξνρσξήζακε ζε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, έγηλε αλάιπζε 

ηεο έλλνηαο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κεζφδσλ πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί, ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θαζψο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ ηεο. ε πιήζνο αλαθνξψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη σο απνηέιεζκα 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ, θαζίζηαηαη πξφδειν φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο αιιαγψλ. 

Γηακνξθψλνληαο ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ ζπλέρεηα, 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο, σο κεηαβιεηήο, ζηελ χπαξμε ή φρη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.  
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5. ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

5.1 Ο ξφινο θαη ν ζηφρνο ησλ Ο.Σ.Α. 

  Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζεζκφ 

ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΚ 144 Ά).  

  Ο δήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ 

επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ηελ δεκνηηθή επηηξνπή 

δηαβνχιεπζεο θαη ηνλ Γήκαξρν.  

Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σνλ δήκαξρν επηθνπξνχλ νη αληηδήκαξρνη, ζηνπο νπνίνπο ν 

δήκαξρνο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ’ χιελ θαη θαηά ηφπν. Ο 

δήκαξρνο έρεη θαη σο αξκνδηφηεηα ηελ ζύζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη νκάδσλ 

δηνίθεζεο έξγνπ από κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, γηα ηε 

κειέηε θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ ηνπ δήκνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 ε φινπο ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αληηδήκαξρν ζπλίζηαηαη 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν δήκαξρνο θαη νη αληηδήκαξρνη. Ζ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιίηηθεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ ηνπ δήκνπ, ηνπ κεζνρξφληνπ, εηήζηνπ θαη πεληαεηνχο 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο. πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε εηζήγεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ησλ ζρεδίσλ 

νξγάλσζεο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ θαλνληζκνύ κέηξεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ηεο απόδνζεο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε 

θαη ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ δήκν, 

εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ 

νξγάλνπ ηνπ δήκνπ. 
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Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. 

Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο είλαη απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν άζθεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ 

ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη εμππεξέηεζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο είλαη φξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

φπσο ηνπηθνί εκπνξηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη, ζπιιφγσλ γνλέσλ, 

επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ δήκνπ θαη γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ην επηρεηξεζηαθφ θαη ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θα. 

Οη δήκνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α’) 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

I. Πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο 

II. Οηθνλνκηθή ππεξεζία 

III. Σερληθή ππεξεζία 

IV. Σερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

V. Γηαθάλεηαο 

VI. Ννκηθήο ππνζηήξημεο 

VII. Γηνίθεζεο – Γηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

VIII. Άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχιισλ 

IX. Πεξηβάιινληνο- πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

X. Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο 

XI. Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, θαη Αιηείαο 

 

Έρνληαο σο βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ λνκνινγία, 

ηηο  αηηηνινγηθέο εθζέζεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζεκαληηθφ θαη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πξέπεη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζε απηήλ, αθνχ δελ ζπλεπηθνπξνχλ 
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απιψο ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο, αιιά πξνπαξαζθεπάδνπλ, ζπκβνπιεχνπλ, 

ζρεδηάδνπλ,  πξνηείλνπλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη απνθάζεηο.  

 

5.2 Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» 

  H Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

(Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»), πνπ ήδε απνηειεί Νφκν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

ζπληζηά κηα ξηδηθή αιιαγή ζηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο ρψξαο, θαζψο δεκηνπξγεί 

ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξνχο Γήκνπο, κεηαθέξεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζην 

πξνζθνξφηεξν επίπεδν εμππεξεηψληαο ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, πεξηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο, ελαξκνλίδεη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Διιάδαο κε ηηο δνκέο 

θαη ηελ πξαθηηθή πνπ ηζρχεη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

θαη ζεκειηψλεη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαξξχζκηζε πνπ, ελψ 

έρεη ηερληθφ θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν, ζέηεη ζε θίλεζε βαζχηαηα πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, 

αιιάδνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ. 

  Οη λένη δήκνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ηηο ππεξεζίεο ηεο 

απηνδηνίθεζεο ηνπ 21νπ αηψλα, ζηειερσκέλνη θαηάιιεια θαη ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ 

κεζφδνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη δηνίθεζεο κε 

ζηόρνπο, κε έλα λέν ζχζηεκα ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο αιιά θαη κε λένπο 

ζεζκνχο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηεο δξάζεο ηνπο. 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηε κεηάβαζε ζηε «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

ελζσκαηψλεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ: 

 Δθπφλεζε πξνηχπσλ νξγαληζκψλ θαη κεζνδνινγηψλ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ο.Σ.Α., ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εμήο θχξηεο αξκνδηφηεηεο απηψλ: 

Πξνγξακκαηηζκφο, Αλάπηπμε Σ.Π.Δ., Οηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Σερληθή 

Τπεξεζία, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. 

 Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ Ο.Σ..Α. 
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 Οξηδφληηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο 

ππνζηήξημεο ζηνλ δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ Ο.Σ.Α. 

Ο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ησλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Οη λένη δήκνη ζα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, λα αμηνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κεζφδνπο 

δηνίθεζεο. Θα πηνζεηεζνχλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο, δεηθηώλ 

κέηξεζεο απνδνηηθόηεηαο θαη δηνίθεζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ 

Οη λένη δήκνη, κε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζα 

κπνξνχζαλ πιένλ λα αλαιάβνπλ έλα επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ πνπ ζα έπξεπε, ζε 

έλα ζχγρξνλν θξάηνο, λα αζθνχληαη θνληά ζηνλ πνιίηε θαη κε επίγλσζε ησλ ηνπηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ. Απηνί νη λένη δήκνη ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε λέα κεγάιε 

πξφθιεζε γηα ηελ απηνδηνίθεζε ηεο ρψξαο , δειαδή, ηελ αλάιεςε ζεκαληηθνχ θαη 

ελεξγνχ ξφινπ σο πξνο ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Όπσο γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έζεζε ζε εθαξκνγή κία πιεζψξα αιιαγψλ ζε φιν ην 

θάζκα ηεο, επεξεάδνληαο θάζε εξγαδφκελν ζε απηήλ. Οη πξνσζνχκελεο αιιαγέο, 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. , ην νπνίν θαιείηαη λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία. 

 

5.3 Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα Ο.Σ.Α. 

  Σν Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην απνηειεί ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ην Γήκνπ. Δμεηδηθεχεηαη ε 

Γεληθή ηξαηεγηθή ζε θάζε Θεκαηηθφ Σνκέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ελψ 

ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνληαη νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο κε ηα αληίζηνηρα Μέηξα θαη 

θαζνξίδνληαη νη Δηδηθνί ηφρνη φπνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη πνιηηηθέο, νη δξάζεηο θαη νη 

ελέξγεηεο. 

 Ζ ζπκκέηνρε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηακφξθσζε 

ηνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:  
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    χκθσλα κε ηηο παξ. 5 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/2007 (ΦΔΚ 

221/12.09.2007 ηεχρνο Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ.89/2011 

(ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεχρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο:  

 5. Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ, αθνχ ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν απνηειεί 

πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, κε γξαπηή εηζήγεζε ηνπο, θαη' αληηζηνηρία πξνο ηνπο 

άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ηνπο ζηόρνπο ηεο θάζε ππεξεζίαο γηα 

ηελ επφκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ, 

ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

6. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ, εληφο κηαο 

(1) εβδνκάδαο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ιακβάλεη απφθαζε γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ην αθνξνχλ. 

7. Ζ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ επεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ 

ησλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο θαη ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 

ππνβάιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. 

8. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, επηζπλάπηνληαο ηηο απνθάζεηο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ. 

9. Σν εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ απφ ηελ Απηνηειή Τπεξεζία 

Δπνπηείαο ΟΣΑ (άξζξν 214 λ.3852/2010), θαηαρσξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ θαη δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν» 

  Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο 4 άμνλεο παξέκβαζεο νη 

νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Ο Άμνλαο 4 αθνξά ζηελ Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη, ππάξρνπλ Γξαζηεξηφηεηεο θαη Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ 
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πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο ζηήξημεο θαη 

ελδπλάκσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ηεο πεξηνρήο, ζηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ δεκνηψλ απέλαληη ζην Γήκν. Άιιν κέηξν 

αθνξά ζηελ Οξγάλσζε θαη ηηο πλεξγαζίεο ηνπ Γήκνπ θαη έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο 

θνξείο. Δπφκελν κέηξν ζπλδέεηαη κε ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη ηελ Τιηθνηερληθή 

Τπνδνκή ηνπ Γήκνπ θαη απνζθνπεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

ηνπ Πξνζψπσλ. 

Ζ ζεκαηηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηνλ ππξήλα, 

γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα δηακνξθσζνχλ νη δεκνηηθέο πνιηηηθέο θαη ζα εθαξκνζηνχλ ηα 

επηιεγκέλα Μέηξα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Θα πξέπεη 

επίζεο λα ηνληζηεί φηη ηφζν νη άμνλεο φζν θαη νη ζηφρνη έρνπλ πςειφ βαζκφ 

ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πινπνίεζε 

ελφο ζηφρνπ δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηελ επίηεπμε ηνπ δηθνχ ηεο ζθνπνχ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ άιισλ δξάζεσλ κε πςειφ 

βαζκφ ζπλέξγεηαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμεηδίθεπζε ησλ αμφλσλ ζε κέηξα, πξαγκαηνπνηείηε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ εηζήγεζε ηνπο ζε 

πξνηεηλφκελα έξγα/κειέηεο/ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα νκαδνπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ θαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα ρέδηα Γξάζεο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

Οη δξάζεηο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

θαη αθνξνχλ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ 

ζε δχν άμνλεο, ηελ «Δηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο» θαη 

ηνλ «ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο». Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

δξάζεσλ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ Γήκσλ. 
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Σίηινο Γξάζεο Δηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο 

Άμνλαο 4 - Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Μέηξν: πγθξφηεζε Οξγαλσηηθνχ Μνληέινπ 

Γεληθφο ηφρνο: Δηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο 

ΣΟΥΟΗ 

ηφρνη ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, 

κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ εληνπηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ησλ 

επφκελσλ δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ - ελεξγεηψλ 

 ηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο  

 Ζ αλάπηπμε ελφο άξηηα νξγαλσκέλνπ ζρήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζαθή 

θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη ξνέο εξγαζηψλ 

 Αχμεζε ηεο ππεξεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ΓΡΑΔΗ 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο: 

 Δηζαγσγή θαη Δθαξκνγή Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο 

Οξγάλσζε θαη ζπλεξγαζίεο: 

 πλεξγαζία κε ην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Πξφζιεςε εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή: 

 Δθπαίδεπζε ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο: 

Με ζηφρν ηελ αμηφπηζηε θαη εθ ησλ έζσ δηάγλσζε ησλ θξίζηκσλ εζσηεξηθψλ 

πξνβιεκάησλ, πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Αμηνιφγεζεο σο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο, κε ηζρπξή ζπκκεηνρή ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εγθχθιην ΓΗΠΑ/Φ. 1/6-4-2005 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ε ρξήζε 

ελφο κνληέινπ απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ελφο Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ, βάζεη 

ησλ ηερληθψλ Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπ Διιεληθνχο δεκφζηνπο 

θνξείο. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ 

πξνζπάζεηα λα εηζαρζνχλ νη αξρέο Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο ζηνπο Γεκφζηνπο 

Οξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) είλαη έλα εξγαιείν 

δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ην Πξφηππν Αξηζηείαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο (European Foundation Quality 

Management - EFQM) θαη ην πξφηππν ηνπ Γεξκαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Γηνηθεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ Speyer. χκθσλα κε ην ΚΠΑ ηα άξηζηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ 

νξγαλσηηθή απφδνζε, ηνπο πειάηεο/πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία εμαξηψληαη απφ ηελ 

εγεζία, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο 

ζπλεξγαζίεο θαη ηνπο πφξνπο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σν ΚΠΑ πξνζθέξεηαη σο έλα εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείν, ψζηε λα βνεζεζνχλ 

νη νξγαλψζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε φιε ηελ Δπξψπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο 

δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Σν ΚΠΑ παξέρεη 

έλα πιαίζην απηφ-αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ελλνηνινγηθά παξφκνην κε ηα θχξηα κνληέια 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, αιιά έρεη δηακνξθσζεί εηδηθά γηα ηηο νξγαλψζεηο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

Ζ δνκή ηνπ ΚΠΑ απνηειείηαη απφ ελλέα θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο 

βαζηθέο πηπρέο κηαο νξγάλσζεο θαη εμεηάδνληαη ζε θάζε κνξθή δηνηθεηηθήο 

αλάιπζεο: (Ζγεζία, ηξαηεγηθή θαη Πξνγξακκαηηζκφο, Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δμσηεξηθέο πλεξγαζίεο θαη Πφξνη, Γηνίθεζε Γηαδηθαζηψλ θαη Αιιαγψλ, 

Απνηειέζκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ πειάηε-πνιίηε, Απνηειέζκαηα γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσλία, Κχξηα 

Απνηειέζκαηα). Καζέλα απφ ηα ελλέα θξηηήξηα ππνδηαηξείηαη ζε δέζκε ππνθξηηεξίσλ 

ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ελφο Οξγαληζκνχ. 
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πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ: 

Ζ δξάζε αθνξά ζηελ Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο ζηνπο 

Γήκνπο. Σν Κ.Π.Α. ζπληζηά έλα απιφ, νηθνλνκηθφ θαη εχρξεζην κέζν απην - 

αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ην νπνίν 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ δηνίθεζεο πνηφηεηαο ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ σο πξνο 

απφ ελλέα (9) θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (εγεζία, ζηξαηεγηθή θαη πξνγξακκαηηζκφο, 

δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πφξνη, δηνίθεζε 

δηαδηθαζηψλ θαη αιιαγψλ, απνηειέζκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ πειάηε, 

απνηειέζκαηα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία, 

θχξηα απνηειέζκαηα) ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

νξγάλσζεο θαη εμεηάδνληαη ζε θάζε κνξθή δηνηθεηηθήο αλάιπζεο. Βάζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεδηάδεηαη ν λένο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο αλαζέηεη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. 

 

Σίηινο Γξάζεο: ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο 

Άμνλαο 4 - Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Μέηξν: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ - Γηαδηθαζίεο 

Γεληθφο ηφρνο: ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο 

ΣΟΥΟΗ 

ηφρνη ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

  Ζ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

ηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

 Ζ επίηεπμε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ θαη απνδνηηθφηεξνπ νξγαλσηηθνχ 

ζρήκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
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ΓΡΑΔΗ 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο 

Οξγάλσζε θαη ζπλεξγαζίεο: 

 πλεξγαζία κε ηα αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ  

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο: 

Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηνπ παξαγφκελνπ δεκνηηθνχ έξγνπ, 

πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηε 

βάζε ησλ εθάζηνηε αληίζηνηρσλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εηδηθνχ ελεκεξσηηθνχ ζεκηλαξίνπ θαη ε 

ζπγθξφηεζε νκάδαο έξγνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ 

ζηειερψλ ζε δηαδηθαζίεο ζηνρνζεζίαο. 

  Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ε γλψζε ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ αιιαγψλ απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. είλαη πξναπαηηνχκελν, 

πξνηνχ πξνρσξήζεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβιεπφηαλ, φπσο 

απαηηνχζε θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ απαηηείηαη ζε θάζε κηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

επηηπρή εηζαγσγή ησλ αιιαγψλ. Άιισζηε νη δξάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα 

ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Ο.Σ.Α.  

  θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο γλψζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηφλ, ε πξνζσπηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γήκν θαη πσο θάζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν παξακέηξνπο 

επεξεάδεη ηελ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. 
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Τπνζέζεηο έξεπλαο 

    ηελ έξεπλα ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη, ζα δηεξεπλεζνχλ δχν θχξηεο 

παξακέηξνπο, ην πψο επηδξά ε γλψζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξνσζνχληαη θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ  ζηελ αληίδξαζε ηνπο απέλαληη ζηελ εηζαγσγή ησλ 

αιιαγψλ. ε πνιιέο πεγέο ηεο βηβιηνγξαθίαο, φπσο έρεη γίλεη αλαθνξά θαη ζηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα , ε γλσζηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ 

πξνο εθαξκνγή ζε έλαλ νξγαληζκφ, απνηειεί ην πξψην βήκα ζε νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε γλσζηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ πξνβιέπεηαη ξεηά θαη απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ «Καιιηθξάηε», 

φπσο θαίλεηαη απφ ηηο αλαθνξέο πνπ έγηλαλ αιιά θαη ζην πξψην ζηάδην δηαβνχιεπζεο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ πνπ εξεπλήζεθαλ, πξνβιεπφηαλ ε 

ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ δηαβνχιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο, 

κε ζεκηλάξηα, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν “Multidimensional view of 

resistance to change” ηνπ Szabla D. (2007) ε γλσζηνπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο «ε νπνία δηθαηνινγείηαη ινγηθά θαη απηνί πνπ ηελ πξνηείλνπλ, αλαδείμνπλ ηα 

δπλαηά ηεο ζηνηρεία» ζα νδεγήζνπλ ηνλ εξγαδφκελν λα ηελ πηνζεηήζεη. 

Ζ1. Η γνώζη ηοσ ζηραηηγικού ζτεδίοσ και ηων ζηότων ηοσ οργανιζμού  

ζσνδέεηαι με αρνηηική ζτέζη με ηην ανηίζηαζη ζηην αλλαγή. Εργαζόμενοι με 

γνώζη ηοσ ζηραηηγικού ζτεδιαζμού και ηων ζηότων ηοσ οργανιζμού αναμένεηαι 

να παροσζιάζοσν θεηική ζηάζη απένανηι ζηην οργανωζιακή αλλαγή, ενώ 

εργαζόμενοι με περιοριζμένη  γνώζη αναμένεηαι να παροσζιάζοσν ζσμπεριθορές 

ανηίζηαζης ζε ασηήν. 

Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη απηή ηεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία 

«πεξηέρεη ηελ αληηιακβαλφκελε ζπλεηζθνξά πνπ έλαο εξγαδφκελνο θάλεη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ θαη πψο απηφο ή απηή αηζζάλεηαη γηα απηφ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζπάζεηα ελφο εξγαδφκελνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ (πέξα απφ ην πξνζσπηθφ 

φθεινο) θαη ηελ ζέιεζε ηνπ λα βνεζήζεη αθφκα θαη αλ απηφ ρξεηαζηεί επηπιένλ ψξα ή 

εξγαζία» (Madsen, Miller, John 2005). ε έξεπλεο φπσο ησλ Weber θαη Weber 

(2001), θαηέιεμαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα αιιαγψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή εηνηκφηεηα γηα αιιαγή. 

ηεξηδφκελε ζε απηά θαζψο θαη ζηηο αλαθνξέο, ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ 
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Γήκσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ, θαη ηα νπνία αλαθέξνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπο ζρεδίνπ θαη ηεο εηζαγσγήο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ, δηακνξθψζεθε ε παξαθάησ ππφζεζε δηεξεχλεζεο: 

Ζ2. Η ζσμμεηοτή ζηον οργανιζμό ζσνδέεηαι με αρνηηική ζτέζη με ηην 

ανηίζηαζη ζηην αλλαγή. Εργαζόμενοι με ζσμμεηοτή ζηον οργανιζμό αναμένεηαι 

να παροσζιάζοσν θεηική ζηάζη απένανηι ζηην οργανωζιακή αλλαγή, ενώ 

εργαζόμενοι με περιοριζμένη  ζσμμεηοτή  αναμένεηαι να παροσζιάζοσν 

ζσμπεριθορές ανηίζηαζης ζε ασηήν. 

 

6.2 Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

  Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε αθνχ πξψηα ππήξμε κηα 

ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζε ηξία ζέκαηα, ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο, ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ζ πξνζπάζεηα 

επηθεληξψζεθε ζηελ εχξεζε, ρξνληθά λέσλ κειεηψλ, εκπεηξηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ, νη 

νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ έξεπλα απηή. Πέξα απφ ηελ αλαδήηεζε βηβιίσλ, 

ειιεληθψλ θαη μέλσλ, ζρεηηθψλ κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ππήξμε κηα αλαζθφπεζε 

άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, κέζα απφ βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηελ επηινγή απφ απηψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ κε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

ζε έξεπλεο θαη ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

  Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, φπσο θχιιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη θαηνρή ή φρη ζέζεο πξντζηακέλνπ. 

  Σν δεχηεξν κέξνο, πεξηέρεη ηξείο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, ε πξψηε, ηελ γεληθή 

γλψζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξνσζνχληαη απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη 

νη επφκελεο δχν εμεηδηθεπκέλα ζηηο δξάζεηο «Δηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηνπ θνηλνχ 

πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο» θαη «ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο» νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ Γήκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη αθνξνχλ άκεζα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη δξάζεηο απηέο, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ αλαιχζεθαλ, πξνβιέπνπλ ηελ 

γλσζηνπνίεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπο. 

Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, ζην θεθάιαην 2.8 κειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία ζην ζέκα 
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ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, παξαηεξήζεθε 

φηη ε γλψζε ησλ πξνσζνχκελσλ αιιαγψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζεσξείηε θπζηθή θαη 

ρσξίο αλάγθε δηεξεχλεζεο. Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε 

κηθξή παξάδνζε ησλ Διιεληθψλ νξγαληζκψλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ζηελ 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ, αθήλεη αλνηθηφ ην εξψηεκα γηα ην αλ ε έλαξμε 

πινπνίεζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζεκαίλεη φηη απηφο έρεη γλσζηνπνηεζεί 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Βαζίδνληαο ινηπφλ ηηο εξσηήζεηο, ζηηο αλαθνξέο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ, θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert, 

ζε απηφ ην κέξνο φπσο θαη ζηα ππφινηπα, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα νκνηφκνξθε 

δνκή πνπ ζα βνεζήζεη ησλ εξσηψκελν, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο χπαξμεο ή 

φρη γλψζεο ησλ αιιαγψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζαρζνχλ ή έρνπλ ήδε 

εηζαρζεί ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο Likert ζην κέξνο απηφ ήηαλ απφ 

ην 1 (Γελ γλσξίδσ ηίπνηα) έσο ην 6 (Έρσ πιήξεο γλψζε). 

  Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βαζίζηεθε ζηελ έξεπλα ησλ Mathews θαη 

Shepherd (2002), πάλσ ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο Βξεηαληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (BOCS), φπνπ «ηα 

απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε θιίκαθα παξακέλεη αλψηεξε θαη αθκαία» ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ κειεηήζεθε. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηξείο εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. 

Ζ καθξνρξφληα ρξήζε ηεο θιίκαθαο ζε εθαηνληάδεο κειέηεο νξγαληζκψλ ππήξμε 

ερέγγπν γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Καη εδψ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θιίκαθα Likert, φπνπ νη εξσηψκελνη εμέθξαδαλ ηελ ζπκθσλία ή ηελ δηαθσλία ηνπο κε 

ηελ δήισζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε δηαβάζκηζε απφ ην 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) έσο 

ην 6 (πκθσλψ απφιπηα). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εξψηεζε «Γελ είκαη 

δηαηεζεηκέλνο λα αθήζσ ηνλ εαπηφ κνπ εθηεζεηκέλν, απιψο γηα λα βνεζήζσ ηνλ 

νξγαληζκφ κνπ» έρεη αληίζηξνθε βαζκνιφγεζε. 

 Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξά ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή, βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ηνπ Shaul Oreg (2003) ν νπνίνο δηακφξθσζε κηα 

θιίκαθα κειέηεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή κε 18 εξσηήζεηο, ε νπνία δηαθξίλεη 

ηέζζεξηο ζπληζηψζεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ε πξψηε ζπληζηά ηελ αλαδήηεζε 

ξνπηίλαο ζηελ δσή ηνπ εξσηψκελνπ κε πέληε εξσηήζεηο, ε δεχηεξε, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηελ πξνσζνχκελε αιιαγή κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο, ε ηξίηε 

ηελ βξαρππξόζεζκε ζθέςε ζρεηηθά κε ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιεί κηα αιιαγή θαη 

φρη ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ απηή ζα έρεη, κε πέληε εξσηήζεηο θαη ε ηέηαξηε 
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ηελ γλσζηαθή αθακςία, πνπ εθθξάδεη ηελ επθνιία ή δπζθνιία αιιαγήο απφςεσλ κε 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο.  Ζ παξαπάλσ θιίκαθα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο εξεπλψλ 

φπσο πξφβιεςεο ηεο αληίζηαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ρξήζε λέσλ πξντφλησλ, 

εξγαδνκέλσλ ζε πξνσζνχκελεο αιιαγέο θα, θαζηζηψληαο ηελ αμηφπηζηε. Καη εδψ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert, φπνπ νη εξσηψκελνη εμέθξαδαλ ηελ ζπκθσλία ή 

ηελ δηαθσλία ηνπο κε ηελ δήισζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε δηαβάζκηζε απφ ην 1 

(Γηαθσλψ απφιπηα) έσο ην 6 (πκθσλψ απφιπηα). Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί θαη 

εδψ φηη νη εξσηήζεηο «Όπνηε ζηελ δσή κνπ δεκηνπξγείηαη κηα ζηαζεξή ξνπηίλα, 

ςάρλσ ηξφπνπο λα ηελ αιιάμσ» θαη «πρλά αιιάδσ γλψκε» έρνπλ αληίζηξνθε 

βαζκνιφγεζε. 

   

6.3 Γείγκα έξεπλαο 

  Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Γήκνπο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Οη Γήκνη πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ηνπ 

Λαγθαδά, ηεο Ππιαίαο – Υνξηηάηε θαη ηνπ Χξαηνθάζηξνπ. Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ δηεξεχλεζε Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ήηαλ ην γεγνλφο φηη 

ζηνπο Γήκνπο κε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» πνπ ιεηηνπξγεί απφ 1/1/2011 έρνπλ 

ηεζεί ζε εθαξκνγή κηα πιεηάδα νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ θαη αλακφξθσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα θαηαξηίζνπλ επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα γηα ηελ πεξίνδν 2012-14, κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, 

ηνπο αλάγθαζε λα δηακνξθψζνπλ έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην φπνπ νη δξάζεηο θαη νη 

αιιαγέο πνπ ζα εηζαρζνχλ ηελ πεξίνδν απηή λα εμεηδηθεπηνχλ θαη λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ. πγθεθξηκέλα νη δξάζεηο «Δηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηνπ θνηλνχ 

πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο» θαη «ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο» 

ήηαλ θνηλέο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Σέινο, ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Γήκνπο θαζίζηαηαη επαξθήο γηα ηελ ζπιινγή ηθαλνχ αξηζκνχ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

  Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

Πξψηνλ, ελεκεξψζεθαλ νη Γήκαξρνη ησλ παξαπάλσ Γήκσλ, γηα ηελ χπαξμε 

ελδηαθέξνληνο δηεμαγσγήο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο. Ζ ελεκέξσζε έγηλε είηε 

ηειεθσληθά, είηε κε πξνζσπηθή ζπλάληεζε καδί ηνπο. ηελ δηάζεζε ηνπο ππήξμε 

επηζηνιή ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αθνχ ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, έηπρε ηεο έγθξηζήο ηνπο, πξνρψξεζε ε δεχηεξε θάζε, 
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ε νπνία δηεμήρζε αλάκεζα ζηηο 5 θαη ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 ζε δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ. Ζ δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε 

πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζηνπο Γήκνπο, φπνπ αθνχ κνηξάδνληαλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο δηλφηαλ ν απαξαίηεηνο ρξφλνο θαη φπνηα δηεπθξίληζε δεηνχζαλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία απάληεζε ηνπο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ππήξμε πςειφ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο παξνπζίαο ηνπ εξεπλεηή, ε νπνία έθακπηε ηηο πεξηζζφηεξεο 

αληηξξήζεηο. Σα άηνκα πνπ δελ ζέιεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ επηθαιέζηεθαλ θπξίσο 

ηνπο εμήο ιφγνπο: θφξην εξγαζίαο, εμππεξέηεζε πνιηηψλ, ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ 

κφληκνη ππάιιεινη ησλ Γήκσλ αιιά θάιππηαλ πξφζθαηξε αλάγθε θα. Σέινο, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπλέπεζε κε θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε Γήκνπο (θαηαιήςεηο θηηξίσλ), ε νπνία δελ επέηξεςε λα ζπγθεληξσζεί αθφκα 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο απαληήζεσλ. 

 

6.4 Δξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

 Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην πξφγξακκα SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). ε πξψηε θάζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα δηεξεχλεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ παξνπζίαζεο ηνπο.  

 Καζψο ζα γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ππφινηπσλ ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ 

ησλ απαληήζεσλ, ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ θαη ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ. 

ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε αμηνπηζηίαο (reliability analysis) ηεο θάζε κίαο 

ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο γλψζεο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή θαη ησλ ζπληζησζψλ ηεο (Ρνπηίλα, πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, 

Βξαρππξφζεζκε ζθέςε θαη Γλσζηαθή αθακςία).  

 ηελ ζπλέρεηα εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο είλαη ζεηηθά ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία δηεξεπλά ηελ ζρέζε κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ, απφ ηηο νπνίεο ε κία είλαη εμαξηεκέλε, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

αληίζηαζε θαη ε άιιε αλεμάξηεηε (Γλψζε, πκκεηνρή). Οη δχν κεηαβιεηέο ζεσξείηαη 

φηη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γξακκηθά.  
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 Σέινο, ζα αλαδεηεζνχλ νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (Regression Coefficient) 

αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε θαη ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο 

ζπληειεζηήο απηφο παίξλεη ηηκέο απφ -1 έσο θαη +1. Θεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη κεηαβιεηέο απμάλνληαη ή κεηψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, ελψ 

αξλεηηθέο ηηκέο ππνδεηθλχνπλ φηη νη κεηαβιεηέο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο, γεγνλφο 

πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Ζ ηηκή 0 δειψλεη πιήξε έιιεηςε 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. 
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7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

7.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία έξεπλαο 

     ηελ ελφηεηα απηή ζα παξαηεζνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ζχκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ , πνπ πεξηιάκβαλε ην θχιιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ην αλ θαηέρνπλ ζέζε 

πξντζηακέλνπ. 

I. Φχιιν 

    Απφ ηνπο 159 πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, νη 38 ήηαλ άληξεο (23,9%) 

θαη νη 121 γπλαίθεο (76,1%). Απηφ νθείιεηαη θαηαξρήλ ζην πςειφ πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην αιιά θαη ζηελ άξλεζε αξθεηψλ αληξψλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην επηθαινχκελνη θφξην εξγαζίαο. 

Γηάγξακκα 1:Φχιιν εξσηεζέλησλ 

 

II. Ζιηθία 

    ηε δεχηεξε εξψηεζε δεηήζεθε ε ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα αλά ειηθηαθή νκάδα. Παξαηεξψληαο ηηο ζπρλφηεηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

ειηθίεο έσο 40 εηψλ ζπγθεληξψλνπλ ην 61,6 % ησλ απαληήζεσλ, ελψ ππάξρνπλ 

κφλν 10 απαληήζεηο απφ άηνκα άλσ ησλ 51 εηψλ θαη δελ ππάξρεη απάληεζε απφ 

άηνκν άλσ ησλ 61 εηψλ , γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηηο καδηθέο αηηήζεηο 

ζπληαμηνδφηεζεο εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία δχν έηε. 

 

 Πίλαθαο 1: Φχιιν  

 Φύλλο στνότητα Ποσοστό 

     ΑΝΓΡΑ 38 23,9 

ΓΤΝΑΗΚΑ 121 76,1 

ΤΝΟΛΟ 159 100,0 
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Πίλαθαο 2: Ζιηθία 

 

Ζλικία στνότητα Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 18-30 29 18,2 18,2 

31-40 69 43,4 61,6 

41-50 51 32,1 93,7 

51-60 

61 και άνω 

10 

0 

6,3 

0,0 

100,0 

100,0 

ύνολο 159 100,0  

 

 
Γηάγξακκα 2: Ζιηθηαθή θαηαλνκή εξσηεζέλησλ 

 

III. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

    Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δήκνπο, δηαθξίλεηαη έλα πςειφ πνζνζηφ 58,5 % πνπ έρεη 

ιάβεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη άλσ, δειαδή έρεη πξνρσξήζεη ζε κεηαπηπρηαθφ 

ή δηδαθηνξηθφ. Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη 

έρνπλ πξνζιεθζεί κε δηαδηθαζίεο ΑΔΠ, δηθαηνινγεί ην πςειφ πνζνζηφ. Οη 

εξγαδφκελνη κε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε βξίζθνληαη ζην 41,5 %.  
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Πίλαθαο 3 : Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Δκπαίδεσζη στνότητα Ποσοστό 

 ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ  

66 

74 

17 

41,5 

46,5 

10,7 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 2 1,3 

   

ύνολο 159 100,0 

 
Γηάγξακκα 3:Δπίπεδν εθπαίδεπζεο εξσηεζέλησλ 

 

IV. πλνιηθά ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

     Πξνρσξψληαο ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε, νη εξγαδφκελνη δεηήζεθε λα απαληήζνπλ 

γηα ηα ζπλνιηθά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ δείρλνπλ ην γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη 

ε καδηθή έμνδνο πξνο ηελ ζπληαμηνδφηεζε απνςίισζε ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο απφ έκπεηξα ζηειέρε. πγθεθξηκέλα, ην 86,2% ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη 

ιηγφηεξα απφ 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, έλαληη 13,8 % πνπ 

έρεη εκπεηξία άλσ ησλ 21 εηψλ.  
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Πίλαθαο 4: Υξφληα πξνυπεξεζίαο 

 

Υρόνια 
προϋπηρεζίας στνότητα Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 0-10 68 42,8 42,8 

11-20 69 43,4 86,2 

21-30 20 12,6 98,7 

31 ΚΑΗ ΑΝΧ 2 1,3 100,0 

ύνολο 159 100,0  

 

Γηάγξακκα 4:Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ 

 

V. Καηνρή ζέζεο πξντζηακέλνπ 

     Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ αθνξνχζε ηελ 

θαηνρή ζέζεο πξντζηακέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδνληαη. Όπσο θαίλεηαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα κφιηο ην 4,4% (7 εξγαδφκελνη) θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλσλ. Σν 

πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε δξαζηηθά χζηεξα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζε 

ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». Αλαθνξηθά, 

ζε έλαλ δήκν, επηά πξψελ «θαπνδηζηξηαθνί» δήκνη ζπλελψζεθαλ ζε έλαλ 
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«Καιιηθξαηηθφ» (Λαγθαδάο), κεηψλνληαο παξάιιεια θαη ηηο ζέζεηο ησλ 

πξντζηακέλσλ. 

 

Πίλαθαο 5: Θέζε πξντζηακέλνπ 

Γηάγξακκα 5: Καηνρή ζέζεο πξντζηακέλνπ 

 

 

7.2 Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

      Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηελ χπαξμε γλψζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα απηή ππήξραλ ηξείο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε θιίκαθα Likert κε ην 1 λα 

ππνδειψλεη φηη «Γελ γλσξίδσ ηίπνηα» θαη ην 6 φηη «Έρσ πιήξε γλψζε». Ζ 

παξάκεηξνο «Γλψζε» πνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ή φρη γλψζεο γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ππνινγίζηεθε απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ εξσηήζεσλ ηεο ελφηεηαο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ 

πξνεγνχκελε θιίκαθα. ηελ ελφηεηα απηή δελ ππήξραλ αληίζηξνθεο εξσηήζεηο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απφ ην ζχλνιν ησλ 159 εξσηεζέλησλ πξνθχπηεη φηη ν 

αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο γλψζεο είλαη 2,83 κε ηππηθή απφθιηζε 1,37. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δείρλεη κηθξή γλψζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο θαη 

κάιηζηα γηα δξάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη δεηνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ ηελ ζηηγκή ηεο 

 Θέζη 
προϊζηαμένοσ στνότητα Ποσοστό 

   ΝΑΗ 7 4,4 

ΟΥΗ 152 95,6 

ύνολο 159 100,0 
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ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο θαη ηηο πξνσζνχκελεο δξάζεηο.  

 

Πίλαθαο 6α: Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή – Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΔΡΧΣΖΖ 1 159 1,00 6,00 2,8616 1,49885 

ΔΡΧΣΖΖ 2 159 1,00 6,00 2,8931 1,57348 

ΔΡΧΣΖΖ 3 159 1,00 6,00 2,7484 1,58301 

ΓΝΧΖ 159 1,00 6,00 2,8344 1,37686 

Valid N (listwise) 159     

 

 

    Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο δίλεη έλα 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία εξσηήκαηα  0,865, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επνκέλσο είλαη αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα 

ηελ έξεπλα. 

 
 

Πίλαθαο 6β: ηαηηζηηθά αμηνπηζηίαο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,865 ,864 3 

 

 

   Οη απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε φιν ην εχξνο ηεο θιίκαθαο απφ ην 1 έσο ην 6. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 20,1% (32 άηνκα) ησλ εξσηεζέλησλ 

πνπ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο. 
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Πίλαθαο 6γ : πγθεληξσηηθά απαληήζεσλ ηεο γλψζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

ΓΝΧΖ στνότητα Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 1,00 32 20,1 20,1 

1,33 8 5,0 25,2 

1,67 5 3,1 28,3 

2,00 9 5,7 34,0 

2,33 8 5,0 39,0 

2,67 13 8,2 47,2 

3,00 27 17,0 64,2 

3,33 8 5,0 69,2 

3,67 6 3,8 73,0 

4,00 14 8,8 81,8 

4,33 5 3,1 84,9 

4,67 9 5,7 90,6 

5,00 9 5,7 96,2 

5,33 3 1,9 98,1 

6,00 3 1,9 100,0 

Total 159 100,0  

 

7.3 πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

    Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη πεξηιάκβαλε ηξείο εξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαλ 

ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

Βξεηαληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (BOCS).  Υξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert, 

φπνπ νη εξσηψκελνη εμέθξαδαλ ηελ ζπκθσλία ή ηελ δηαθσλία ηνπο κε ηελ δήισζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε δηαβάζκηζε απφ ην 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) έσο ην 6 

(πκθσλψ απφιπηα). Ζ εξψηεζε 3 ήηαλ αληίζηξνθεο θιίκαθαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

θσδηθνπνηήζεθε εθ λένπ γηα λα ππάξρεη θνηλή θιίκαθα κέηξεζεο. Ζ παξάκεηξνο 

«πκκεηνρή» πνπ ππνδειψλεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, 

ππνινγίζηεθε απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ εξσηήζεσλ ηεο ελφηεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε 

θιίκαθα. 
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  Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 4,38 κε ηππηθή απφθιηζε 0,89. Σν απνηέιεζκα δείρλεη φηη νη 

εξγαδφκελνη ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο κε ηελ εξγαζία 

ηνπο.   

 

Πίλαθαο 7α: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΔΡΧΣΖΖ 1 159 1,00 6,00 5,2516 1,13611 

ΔΡΧΣΖΖ 2 159 1,00 6,00 5,3711 ,98439 

ΔΡΧΣΖΖ 3 159 1,00 6,00 2,5211 1,54258 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 159 1,00 6,00 4,3795 ,89810 

Valid N (listwise) 159     

 

 

   Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο δίλεη έλα 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία εξσηήκαηα  0,542, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ ζρεηηθά φρη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επνκέλσο δεκηνπξγνχλ 

ακθηβνιίεο αλ ζεσξνχληαη αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 7β: ηαηηζηηθά αμηνπηζηίαο κε 

ηξείο εξσηήζεηο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,542 ,608 3 

 

 

    Ο ρακειφο αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο εξψηεζεο 3 «Γελ είκαη δηαηεζεηκέλνο λα αθήζσ 

ηνλ εαπηφ κνπ εθηεζεηκέλν, απιψο γηα λα βνεζήζσ ηνλ νξγαληζκφ κνπ» ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο δχν εξσηήζεηο, πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή πξνδηάζεζε πνπ 

δεκηνπξγεί ε δηαηχπσζε ηεο, γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Mathews 

θαη Shepherd (2002) πνπ εμέηαζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ θαίλεηαη λα επεξέαζε αξλεηηθά θαη ηνλ ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha φπσο 

θάλεθε απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. Πξαγκαηνπνηψληαο εθ λένπ ηελ πξνεγνχκελε 

αλάιπζε θαη εμαηξψληαο ηελ ηξίηε εξψηεζε ηεο ελφηεηαο ζα εμαρζνχλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα. 
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Πίλαθαο 7γ: ηαηηζηηθά αμηνπηζηίαο κε δχν 

εξσηήζεηο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,832 ,837 2 

 

    Ζ εθ λένπ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

εμαηξψληαο ηελ ηξίηε εξψηεζε, δίλεη έλα ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία 

εξσηήκαηα  0,832, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα ζηνηρεία έρνπλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή 

θαη επνκέλσο ζεσξνχληαη αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα 

 

    Οη απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε φιν ην εχξνο ηεο θιίκαθαο απφ ην 1 έσο ην 6. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ απαληήζεσλ είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ 

ιηγφηεξν απφ 3 ζηελ θιίκαθα, πνπ είλαη κφιηο 9,4%  

 

Πίλαθαο 7δ: πγθεληξσηηθά απαληήζεσλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ στνότητα Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 1,00 2 1,3 1,3 

2,00 1 ,6 1,9 

2,67 4 2,5 4,4 

3,00 8 5,0 9,4 

3,33 8 5,0 14,5 

3,67 13 8,2 22,6 

4,00 14 8,8 31,4 

4,33 46 28,9 60,4 

4,67 15 9,4 69,8 

5,00 17 10,7 80,5 

5,33 14 8,8 89,3 

5,67 11 6,9 96,2 

6,00 6 3,8 100,0 

Total 159 100,0  
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7.4 Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 

      Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ αθνξνχζε ηελ αληίζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο αιιαγέο θαη βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ηνπ Shaul Oreg. Ζ ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη 18 εξσηήζεηο θαη φπσο έρεη αλαθεξζεί δηαθξίλεηαη ζε  ηέζζεξηο 

ζπληζηψζεο: 

 

 αλαδήηεζε ξνπηίλαο κε πέληε εξσηήζεηο 

 ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

 βξαρππξόζεζκε ζθέςε κε πέληε εξσηήζεηο  

 γλσζηαθή αθακςία κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

 

  Καη εδψ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert, φπνπ νη εξσηψκελνη εμέθξαδαλ ηελ 

ζπκθσλία ή ηελ δηαθσλία ηνπο κε ηελ δήισζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε δηαβάζκηζε 

απφ ην 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) έσο ην 6 (πκθσλψ απφιπηα). Θα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί θαη εδψ φηη ε εξψηεζε 4 ηεο αλαδήηεζεο ξνπηίλαο, «Όπνηε ζηελ δσή 

κνπ δεκηνπξγείηαη κηα ζηαζεξή ξνπηίλα, ςάρλσ ηξφπνπο λα ηελ αιιάμσ» θαη ε 

εξψηεζε 1 ηεο γλσζηαθήο αθακςίαο, «πρλά αιιάδσ γλψκε» έρνπλ αληίζηξνθε 

βαζκνιφγεζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θσδηθνπνηήζεθαλ εθ λένπ γηα λα ππάξρεη θνηλή 

θιίκαθα κέηξεζεο. 

 

I. Αλαδήηεζε ξνπηίλαο 

  Ζ ζπληζηψζα απηή εμεηάδεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ξνπηίλα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, απφ ηελ χπαξμε θαηλνχξγησλ θαη δηαθνξεηηθψλ γεγνλφησλ. Ζ 

παξάκεηξνο «Αλαδήηεζε ξνπηίλαο» ππνινγίζηεθε απφ ην άζξνηζκα ησλ πέληε 

εξσηήζεσλ ηεο ζπληζηψζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε θιίκαθα. 

  Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο αλαδήηεζεο 

ξνπηίλαο είλαη 2,77 κε ηππηθή απφθιηζε 0,95 θαη θαίλεηαη λα κελ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 
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Πίλαθαο 8α: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Αλαδήηεζε ξνπηίλαο 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΔΡΧΣΖΖ 1 159 1,00 6,00 2,6918 1,41399 

ΔΡΧΣΖΖ 2 159 1,00 6,00 3,2893 1,58052 

ΔΡΧΣΖΖ 3 159 1,00 6,00 2,7044 1,51596 

ΔΡΧΣΖΖ 4 159 1,00 6,00 2,5733 1,39958 

ΔΡΧΣΖΖ 5 159 1,00 6,00 2,6415 1,55198 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΡΟΤΣΗΝΑ 159 1,00 5,00 2,7786 ,95642 

Valid N (listwise) 159     

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο δίλεη έλα 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία εξσηήκαηα  0,640, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ ζρεηηθά πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επνκέλσο ζεσξνχληαη αμηφπηζηα 

δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 8β: ηαηηζηηθή αμηνπηζηίαο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,640 ,636 5 

 

Ζ εξψηεζε 2 «Θα πξνηηκνχζα κηα κέξα ξνπηίλαο απφ κηα κέξα κε αλαπάληερα 

γεγνλφηα» εκθαλίδεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 3,28 θαη ε εξψηεζε 4 

«Όπνηε ζηελ δσή κνπ δεκηνπξγείηαη κηα ζηαζεξή ξνπηίλα, ςάρλσ ηξφπνπο λα ηελ 

αιιάμσ» ηνλ ρακειφηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 2,57. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο πσο νη απαληήζεηο δελ θπκάλζεθαλ ζε φιε ηελ θιίκαθα, 

αιιά απφ ην 1 έσο ην 5. 
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Πίλαθαο 8γ: πγθεληξσηηθά απαληήζεσλ ηεο αλαδήηεζεο ξνπηίλαο 

 ΡΟΤΣΗΝΑ στνότητα Ποσοστό ωρεστικό ποσοστό 

 1,00 7 4,4 4,4 

1,20 5 3,1 7,5 

1,40 7 4,4 11,9 

1,60 7 4,4 16,4 

1,80 8 5,0 21,4 

2,00 11 6,9 28,3 

2,20 7 4,4 32,7 

2,40 7 4,4 37,1 

2,60 6 3,8 40,9 

2,80 11 6,9 47,8 

3,00 22 13,8 61,6 

3,20 14 8,8 70,4 

3,40 10 6,3 76,7 

3,60 9 5,7 82,4 

3,80 10 6,3 88,7 

4,00 8 5,0 93,7 

4,20 5 3,1 96,9 

4,60 1 ,6 97,5 

5,00 4 2,5 100,0 

Total 159 100,0  

 

II. πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

 

      Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα εμεηάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ εξσηψκελνπ 

ζηελ αιιαγή. Ζ παξάκεηξνο «πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε» ππνινγίζηεθε απφ ην 

άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ ηεο ζπληζηψζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηξέζεθε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε θιίκαθα. 

 Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο    

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 3,64 κε ηππηθή απφθιηζε 1,07. 

Σν απνηέιεζκα δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ άβνια ζηελ δηάξθεηα ηεο αιιαγήο 

θαη αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη ζηξεο πνπ ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά. 
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Πίλαθαο 9α: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΔΡΧΣΖΖ 1 159 1,00 6,00 3,4340 1,38951 

ΔΡΧΣΖΖ 2 159 1,00 6,00 3,5220 1,34464 

ΔΡΧΣΖΖ 3 159 1,00 6,00 4,3333 1,34384 

ΔΡΧΣΖΖ 4 159 1,00 6,00 3,2956 1,47362 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 159 1,00 6,00 3,6462 1,07042 

Valid N (listwise) 159     

 

 

    Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο δίλεη έλα 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία εξσηήκαηα  0,772, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επνκέλσο ζεσξνχληαη αμηφπηζηα 

δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 9β: ηαηηζηηθή αμηνπηζηίαο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,772 ,772 4 

 

 

    Ζ εξψηεζε 3 «Όηαλ ηα πξάγκαηα δελ πξνρσξάλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην αγρψλνκαη» 

εκθαλίδεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 4,33, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηα πςειά 

επίπεδα άγρνπο φηαλ εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο θαη απξφνπηα γεγνλφηα θαη ε εξψηεζε 4 

«Αλ ν πξντζηάκελνο κνπ άιιαδε ηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγεί ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, 

κάιινλ ζα κε έθαλε λα ληψζσ άβνια αθφκα θαη αλ έλησζα φηη ζα ηα θαηάθεξλα ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί επηπιένλ βνήζεηα» ηνλ ρακειφηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 3,29. 

Οη απαληήζεηο  θπκάλζεθαλ ζε φιε ηελ θιίκαθα, απφ ην 1 έσο ην 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Πίλαθαο 9γ: πγθεληξσηηθά απαληήζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο 

 
ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ
ΑΝΣΗΓΡΑΖ στνότητα Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 1,00 3 1,9 1,9 

1,25 2 1,3 3,1 

1,75 3 1,9 5,0 

2,00 4 2,5 7,5 

2,25 9 5,7 13,2 

2,50 4 2,5 15,7 

2,75 12 7,5 23,3 

3,00 15 9,4 32,7 

3,25 13 8,2 40,9 

3,50 3 1,9 42,8 

3,75 18 11,3 54,1 

4,00 23 14,5 68,6 

4,25 17 10,7 79,2 

4,50 7 4,4 83,6 

4,75 4 2,5 86,2 

5,00 8 5,0 91,2 

5,25 6 3,8 95,0 

5,50 2 1,3 96,2 

5,75 3 1,9 98,1 

6,00 3 1,9 100,0 

ύνολο 159 100,0  

 

 

III. Βξαρππξφζεζκε ζθέςε 

 

     Ζ ηξίηε ζπληζηψζα εμεηάδεη ηελ βξαρππξόζεζκε ζθέςε δειαδή ηελ εζηίαζε ζηελ 

βξαρππξφζεζκε αλαζηάησζε πνπ πξνθαιεί κηα αιιαγή θαη φρη ζηα καθξνπξφζεζκα 

νθέιε πνπ απηή ζα έρεη. Ζ παξάκεηξνο «Βξαρππξφζεζκε ζθέςε» ππνινγίζηεθε απφ 

ην άζξνηζκα ησλ πέληε εξσηήζεσλ ηεο ζπληζηψζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηξέζεθε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε θιίκαθα. 

 Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο    

βξαρππξφζεζκεο ζθέςεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 2,69 κε ηππηθή απφθιηζε 1,06. Σν 
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απνηέιεζκα δείρλεη φηη ε ζπληζηψζα απηή δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

 

 

Πίλαθαο 10α: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Βξαρππξφζεζκε ζθέςε 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΔΡΧΣΖΖ 1 159 1,00 6,00 2,6604 1,37717 

ΔΡΧΣΖΖ 2 159 1,00 6,00 2,5723 1,56083 

ΔΡΧΣΖΖ 3 159 1,00 6,00 2,3774 1,54952 

ΔΡΧΣΖΖ 4 159 1,00 6,00 2,6101 1,50489 

ΔΡΧΣΖΖ 5 159 1,00 6,00 3,2704 1,53724 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΔΦΖ 159 1,00 5,80 2,6981 1,06471 

Valid N (listwise) 159     

 

    Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο δίλεη έλα 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία εξσηήκαηα  0,749, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επνκέλσο ζεσξνχληαη αμηφπηζηα 

δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα 

 

 

Πίλαθαο 10β: ηαηηζηηθή αμηνπηζηίαο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,749 ,748 5 

 

Ζ εξψηεζε 5 «Όηαλ θάλσ ζρέδηα, πνιχ δχζθνια ηα αιιάδσ» εκθαλίδεη ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 3,27 θαη ε εξψηεζε 3 «Όηαλ θάπνηνο κε πηέδεη λα 

θάλσ κηα αιιαγή, αληηζηέθνκαη αθφκα θαη αλ ζεσξψ φηη απηή ζα κε σθειήζεη» ηνλ 

ρακειφηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 2,37 ν νπνίνο είλαη θαη ν ρακειφηεξνο ζην ζχλνιν 

ησλ εξσηήζεσλ ηεο ελφηεηαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη δέρνληαη 

επθνιφηεξα αιιαγέο πνπ γλσξίδνπλ ην ζηφρν ηνπο. 

Οη απαληήζεηο  θπκάλζεθαλ ζε φιε ζρεδφλ ηελ θιίκαθα, απφ ην 1 έσο ην 5,80 
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Πίλαθαο 10γ: πγθεληξσηηθά απαληήζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο 

 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ 
ΚΔΦΖ στνότητες Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 1,00 5 3,1 3,1 

1,20 7 4,4 7,5 

1,40 13 8,2 15,7 

1,60 11 6,9 22,6 

1,80 8 5,0 27,7 

2,00 7 4,4 32,1 

2,20 14 8,8 40,9 

2,40 9 5,7 46,5 

2,60 7 4,4 50,9 

2,80 9 5,7 56,6 

3,00 11 6,9 63,5 

3,20 13 8,2 71,7 

3,40 10 6,3 78,0 

3,60 6 3,8 81,8 

3,80 6 3,8 85,5 

4,00 10 6,3 91,8 

4,20 2 1,3 93,1 

4,40 2 1,3 94,3 

4,60 2 1,3 95,6 

4,80 1 ,6 96,2 

5,00 4 2,5 98,7 

5,60 1 ,6 99,4 

5,80 1 ,6 100,0 

ύνολο 159 100,0  

 

 

IV. Γλσζηαθή αθακςία 

 

 Ζ ηειεπηαία ζπληζηψζα εμεηάδεη ηελ γλσζηαθή αθακςία, πνπ εθθξάδεη ηελ επθνιία 

ή δπζθνιία αιιαγήο απφςεσλ. Ζ παξάκεηξνο «Γλσζηαθή αθακςία» ππνινγίζηεθε 

απφ ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ ηεο ζπληζηψζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
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δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε 

θιίκαθα. 

 Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο γλσζηαθήο 

αθακςίαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 3,94 κε ηππηθή απφθιηζε 1,02. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δείρλεη φηη ε ζπληζηψζα απηή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή. Σα άηνκα θαίλεηαη λα επηκέλνπλ ζηηο απφςεηο ηνπο θαη λα κελ 

αιιάδνπλ γλψκεο θαη ζπκπεξάζκαηα. 

 

Πίλαθαο 11α: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Βξαρππξφζεζκε ζθέςε 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΔΡΧΣΖΖ 1 159 1 6 4,45 1,348 

ΔΡΧΣΖΖ 2 159 1,00 6,00 3,7736 1,45361 

ΔΡΧΣΖΖ 3 159 1,00 6,00 3,5912 1,38351 

ΔΡΧΣΖΖ 4 159 1,00 6,00 3,9497 1,43993 

ΓΝΧΗΑΚΖ ΑΚΑΜΦΗΑ 159 1,00 6,00 3,9403 1,02672 

Valid N (listwise) 159     

 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο δίλεη έλα 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha γηα ηα ηξία εξσηήκαηα  0,707, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επνκέλσο ζεσξνχληαη αμηφπηζηα 

δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 11β: ηαηηζηηθή αμηνπηζηίαο 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,707 ,703 4 

 

 

Ζ εξψηεζε 1 «πρλά αιιάδσ γλψκε» ε νπνία έρνπκε αλαθέξεη φηη ήηαλ αληίζηξνθε 

εκθαλίδεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκεηηθφ κέζν κε 4,45, ν νπνίνο είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο 

ζε εξψηεζε ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη ε 

δπζθνιία αιιαγήο γλψκεο είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ ζπλαληνχλ νη αιιαγέο θαη 

ε εξψηεζε 3 «Γελ αιιάδσ εχθνια ηελ γλψκε κνπ» ηνλ ρακειφηεξν αξηζκεηηθφ κέζν 

κε 3,59. 
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Οη απαληήζεηο  θπκάλζεθαλ ζε φιε ηελ θιίκαθα, απφ ην 1 έσο ην 6. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ησλ απαληήζεσλ είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ ιηγφηεξν απφ 3 ζηελ 

θιίκαθα, πνπ είλαη κφιηο 20,1% . 

 

Πίλαθαο 11γ: πγθεληξσηηθά απαληήζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο  

 
ΓΝΧΗΑΚΖ 
ΑΚΑΜΦΗΑ στνότητα Ποσοστό 

ωρεστικό 

ποσοστό 

 1,00 1 ,6 ,6 

1,75 1 ,6 1,3 

2,00 3 1,9 3,1 

2,25 4 2,5 5,7 

2,50 2 1,3 6,9 

2,75 6 3,8 10,7 

3,00 15 9,4 20,1 

3,25 13 8,2 28,3 

3,50 24 15,1 43,4 

3,75 22 13,8 57,2 

4,00 12 7,5 64,8 

4,25 6 3,8 68,6 

4,50 8 5,0 73,6 

4,75 7 4,4 78,0 

5,00 10 6,3 84,3 

5,25 8 5,0 89,3 

5,50 5 3,1 92,5 

5,75 3 1,9 94,3 

6,00 9 5,7 100,0 

ύνολο 159 100,0  

 

V. Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 

     Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ ηεο ελφηεηαο, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα δηαηξέζεθε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε θιίκαθα. 

 Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ησλ αηφκσλ πνπ ξσηήζεθαλ, είλαη 

3,20 κε ηππηθή απφθιηζε 0,74. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο φπσο θάλεθε θαη απφ 
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ηηο αλαιχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε θαη ε γλσζηαθή 

αθακςία. 

 

Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΡΟΤΣΗΝΑ 159 1,00 5,00 2,7786 ,95642 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 159 1,00 6,00 3,6462 1,07042 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΔΦΖ 159 1,00 5,80 2,6981 1,06471 

ΓΝΧΗΑΚΖ ΑΚΑΜΦΗΑ 159 1,00 6,00 3,9403 1,02672 

ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ 159 1,67 5,39 3,2072 ,74054 

Valid N (listwise) 159     

 

 

7.5 Γηεξεχλεζε ππνζέζεσλ έξεπλαο: πζρέηηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή κε ηελ 

γλψζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

       Ζ πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε γλψζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ  ζπλδέεηαη κε αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. Απηφ ζήκαηλε φηη νη εξγαδφκελνη κε γλψζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ελψ εξγαδφκελνη κε πεξηνξηζκέλε  γλψζε αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξέο αληίζηαζεο ζε απηήλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηε 

φηη νη κεηαβιεηέο γλψζε θαη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε θαη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο φπσο είρε αλαθεξζεί θαη ζην 

θεθάιαην κε ηα εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

Πίλαθαο 13α: χλνςε κνληέινπ Γλψζε – Αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

,261
a
 ,068 ,062 ,71705 ,068 11,518 1 157 ,001 2,073 

a. Predictors: (Constant), ΓΝΧΖ 

b. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 
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Πίλαθαο 13β:  Γλψζε – Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,922 1 5,922 11,518 ,001
a
 

Residual 80,724 157 ,514   

Total 86,646 158    

a. Predictors: (Constant), ΓΝΧΖ 

b. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

 

Πίλαθαο 13γ: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (Coefficienta) Γλψζεο – Αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,606 ,130  27,635 ,000   

ΓΝΧΖ -,141 ,041 -,261 -3,394 ,001 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

     Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην θξηζηκφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε πξψηε 

ππφζεζε  ηεο έξεπλαο ηζρχεη αθνχ ε γλψζε ζρεηίδεηαη πξάγκαηη αξλεηηθά κε ηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (-0,261) θαη έρεη ζεκαληηθή πξάγκαηη επίπησζε, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p<0.001. Ζ αξλεηηθή ζπζρέηηζε φπσο έρεη δηαηππσζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο, δειψλεη φηη φζν απμάλεηαη ε γλψζε ζα κεηψλεηαη ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. Παξαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο ην Rsquare, πνπ ππνδειψλεη πφζν 

εμεγεί ην κνληέιν ε κεηαβιεηή «Γλψζε» είλαη ρακειφ ζην 0,068, ελψ νη δείθηεο 

Durbin-Watson, πνπ αληρλεχεη ηελ απηνζπζρέηηζε (autocorrelation) θαη ν VIF, πνπ 

εμεγεί ηελ πνιπγξακκηθφηεηα (multicollinearity) είλαη απνδεθηνί.  

 

 

7.6 Γηεξεχλεζε ππνζέζεσλ έξεπλαο: πζρέηηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

      Ζ δεχηεξε ππφζεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηνλ νξγαληζκφ ζπλδέεηαη 

κε αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη 

κε πςειή ζπκκεηνρή ζηνλ νξγαληζκφ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ελψ εξγαδφκελνη κε πεξηνξηζκέλε  ζπκκεηνρή  

αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξέο αληίζηαζεο ζε απηήλ.  Απφ ηα παξαπάλσ 
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ζπκπεξαίλεηε φηη νη κεηαβιεηέο ζπκκεηνρή  θαη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη αξλεηηθά. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο φπσο έγηλε θαη 

πξνεγνπκέλσο. 

  

 

Πίλαθαο 14α: χλνςε κνληέινπ πκκεηνρή – Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

,298
a
 ,089 ,083 ,70918 ,089 15,283 1 157 ,000 2,020 

a. Predictors: (Constant), ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

b. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

 

Πίλαθαο 14β:  πκκεηνρή – Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,686 1 7,686 15,283 ,000
a
 

Residual 78,960 157 ,503   

Total 86,646 158    

a. Predictors: (Constant), ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

b. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

Πίλαθαο 14γ: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (Coefficienta) πκκεηνρήο – Αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,283 ,281  15,251 ,000   

ΤΜΜΔΣΟΥΖ -,246 ,063 -,298 -3,909 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

     Ξαλά απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ην θξηζηκφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη θαη ε 

δεχηεξε ππφζεζε  ηεο έξεπλαο ηζρχεη αθνχ ε ζπκκεηνρή ζρεηίδεηαη πξάγκαηη 

αξλεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (-0,298) θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0.001. Ζ αξλεηηθή ζπζρέηηζε φπσο έρεη δηαηππσζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο, δειψλεη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή  ζα κεηψλεηαη ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή.  



94 
 

   Παξαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο ην Rsquare, πνπ ππνδειψλεη πφζν εμεγεί 

ην κνληέιν ε κεηαβιεηή «Γλψζε» είλαη ρακειφ ζην 0,089, ελψ νη δείθηεο Durbin-

Watson, πνπ αληρλεχεη ηελ απηνζπζρέηηζε (autocorrelation) θαη ν VIF, πνπ εμεγεί ηελ 

πνιπγξακκηθφηεηα (multicollinearity) είλαη απνδεθηνί.  

 

7.7 πλνιηθή εηθφλα κνληέινπ 

 

    Αθνχ εμεηάζηεθαλ νη δχν ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, ην επφκελν βήκα είλαη ε 

πνιιαπιή παιηλδξφκεζε πνπ ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ην ζχλνιν ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (αληίζηαζε ζηελ αιιαγή). 

Πίλαθαο 15: χλνςε κνληέινπ χλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – Αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,186
a
 ,035 ,003 ,73938 ,035 1,099 5 153 ,363  

2 ,376
b
 ,142 ,102 ,70178 ,107 9,416 2 151 ,000 2,011 

a. Predictors: (Constant), ΘΔΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΥΡΟΝΗΑ, ΦΤΛΛΟ, ΖΛΗΚΗΑ 

b. Predictors: (Constant), ΘΔΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΥΡΟΝΗΑ, ΦΤΛΛΟ, ΖΛΗΚΗΑ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΓΝΧΖ 

c. Dependent Variable: ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

   Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

δελ δηαδξακαηίδνπλ θαλέλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην κνληέιν καο (Adjusted R Square 

0,003) θαη νπφηε δελ ζα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ. Οη κεηαβιεηέο ζην ζχλνιν ηνπο, 

εμεγνχλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ κνληέινπ (Adjusted R Square 0,102). 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (Γλψζεο θαη πκκεηνρήο) ζηηο 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

Πίλαθαο 16α: χλνςε κνληέινπ χλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – Αλαδήηεζε ξνπηίλαο 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

,360
a
 ,129 ,118 ,89809 ,129 11,594 2 156 ,000 2,009 

a. Predictors: (Constant), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΓΝΧΖ 

b. Dependent Variable: ΡΟΤΣΗΝΑ 

 



95 
 

Πίλαθαο 16β: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (Coefficienta) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – Αλαδήηεζε 

ξνπηίλαο 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,325 ,356  12,158 ,000   

ΓΝΧΖ -,112 ,057 -,161 -1,978 ,050 ,840 1,191 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ -,281 ,087 -,263 -3,231 ,002 ,840 1,191 

a. Dependent Variable: ΡΟΤΣΗΝΑ 

 

 

   Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηεο αλαδήηεζεο 

ξνπηίλαο, δηαπηζηψλεηε φηη ην κνληέιν ηελ εμεγεί πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιε ζπληζηψζα, αθνχ ην Adjusted Rsquare είλαη 0,118, ελψ νη ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο είλαη αξλεηηθνί (Γλψζε -0,161 θαη πκκεηνρή -0,263) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0.05 θαη p<0.02 αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 17α: χλνςε κνληέινπ χλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

,131
a
 ,017 ,004 1,06802 ,017 1,356 2 156 ,261 1,952 

a. Predictors: (Constant), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΓΝΧΖ 

b. Dependent Variable: ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

 

 

Πίλαθαο 17β: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (Coefficienta) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – πλαηζζεκαηηθήο  

αληίδξαζεο 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,004 ,423  9,464 ,000   

ΓΝΧΖ -,096 ,067 -,123 -1,423 ,157 ,840 1,191 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ -,020 ,103 -,016 -,190 ,850 ,840 1,191 

a. Dependent Variable: ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ_ΑΝΣΗΓΡΑΖ 
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   πλερίδνληαο κε ηνπο πίλαθεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

αληίδξαζεο, δηαπηζηψλεηε φηη ην κνληέιν ηελ εμεγεί ειάρηζηα αθνχ ην Adjusted 

Rsquare είλαη κφιηο  0,004, δείρλνληαο φηη δηαδξακαηίδεη ζηαηηζηηθά αζήκαλην ξφιν. 

 

Πίλαθαο 18α: χλνςε κνληέινπ χλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – Βξαρππξφζεζκεο ζθέςεο 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

,303
a
 ,092 ,080 1,02113 ,092 7,887 2 156 ,001 1,811 

a. Predictors: (Constant), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΓΝΧΖ 

b. Dependent Variable: ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΔΦΖ 

 

 

Πίλαθαο 18β: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (Coefficienta) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ–Βξαρππξφζεζκεο 

ζθέςεο 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,069 ,404  10,060 ,000   

ΓΝΧΖ -,131 ,064 -,169 -2,035 ,044 ,840 1,191 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ -,228 ,099 -,192 -2,311 ,022 ,840 1,191 

a. Dependent Variable: ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΔΦΖ 

 

  Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηεο βξαρππξφζεζκήο 

ζθέςεο, δηαπηζηψλεηε φηη ην κνληέιν ηελ εμεγεί ηθαλνπνηεηηθά αθνχ ην Adjusted 

Rsquare είλαη 0,080, ελψ νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο είλαη αξλεηηθνί (Γλψζε -

0,169 θαη πκκεηνρή -0,192) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

p<0,44 θαη p<0.22. 

 

Πίλαθαο 19α: χλνςε κνληέινπ χλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – Γλσζηαθήο αθακςίαο 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

,179
a
 ,032 ,020 1,01653 ,032 2,592 2 156 ,078 1,877 

a. Predictors: (Constant), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΓΝΧΖ 

b. Dependent Variable: ΓΝΧΗΑΚΖ ΑΚΑΜΦΗΑ 



97 
 

Πίλαθαο 19β: πληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (Coefficienta) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – Γλσζηαθήο 

αθακςίαο 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,837 ,403  12,015 ,000   

ΓΝΧΖ -,010 ,064 -,014 -,160 ,873 ,840 1,191 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ -,198 ,098 -,173 -2,017 ,045 ,840 1,191 

a. Dependent Variable: ΓΝΧΗΑΚΖ ΑΚΑΜΦΗΑ 

 

  Σέινο, κειεηψληαο ηνπο πίλαθεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηεο Γλσζηαθήο 

αθακςίαο, δηαπηζηψλεηε φηη ην κνληέιν ηελ εμεγεί ζε κηθξφ βαζκφ αθνχ ην Adjusted 

Rsquare είλαη 0,020, ελψ νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο είλαη αξλεηηθνί (Γλψζε -

0,014 θαη πκκεηνρή  -0,173) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί κφλν ζηελ ζπκκεηνρή ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0.045. 
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

  Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην θεθάιαην 5, πξνέθπςαλ χζηεξα 

απφ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη αληίζηνηρσλ κειεηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Ζ έξεπλα πνπ αθνινχζεζε, ζε Ο.Σ.Α. ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο είρε σο ζηφρν ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαη ηελ εμαγσγή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγείηαη αληίζηαζε ζηελ 

πξνζπάζεηα εηζαγσγήο αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ ζηφρεπζε ήηαλ ζηελ 

δηεξεχλεζε δχν παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ηελ 

γλψζε θαη ηελ ζπκκεηνρή. 

 ηηο επφκελεο ζειίδεο ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνζέζεσλ 

ηεο έξεπλαο, ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ απηήλ αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο, θαζψο θαη 

ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξηρζνχλ επφκελεο κειέηεο ζην ζέκα 

απηφ. 

 

8.1 Απνηειέζκαηα ππνζέζεσλ έξεπλαο 

 Ύζηεξα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, φπσο 

θαηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθαιαίν, δηαπηζηψζεθε φηη θαη νη δχν ππνζέζεηο 

πνπ είραλ ηεζεί εμαξρήο ηθαλνπνηνχληαη. 

 πγθεθξηκέλα, ε ππφζεζε Ζ1 ζεσξνχζε φηη ε γλψζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ  ζπλδένληαη κε αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. Δξγαδφκελνη κε γλψζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ αλακελφηαλ λα παξνπζηάζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή, ελψ εξγαδφκελνη κε πεξηνξηζκέλε  γλψζε αλακελφηαλ λα παξνπζηάζνπλ 

ζπκπεξηθνξέο αληίζηαζεο ζε απηήλ. Πξάγκαηη, ε ππφζεζε απηή επηβεβαηψζεθε απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη επνκέλσο ζπκθσλνχλ κε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

κειεηήζεθε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, πνπ ζεσξεί φηη ηα άηνκα ζηα νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ελφο νξγαληζκνχ, ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ άκεζα, ζα παξνπζηάζνπλ κεησκέλε αληίζηαζε φηαλ απηέο νη δξάζεηο 

εηζαρζνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  

  Ζ ππφζεζε Ζ2 ζεσξνχζε αληίζηνηρα φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ζα ζπλδεφηαλ κε αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή.       
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Δξγαδφκελνη πνπ ζα ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηνλ νξγαληζκφ ζα παξνπζίαδαλ 

κεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ελψ εξγαδφκελνη κε κηθξή 

ζπκκεηνρή ζα εκθάληδαλ ζπκπεξηθνξέο αληίζηαζεο ζε απηήλ. Καη ε ππφζεζε απηή 

επηβεβαηψζεθε απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην θαη επνκέλσο ζπκθσλνχλ κε ηελ βηβιηνγξαθία ζην γεγνλφο φηη νη 

νξγαληζκνί πνπ πξνσζνχλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα αληηκεησπίζνπλ 

κεησκέλε αληίζηαζε ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο αιιαγψλ. 

  Οη δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο (γλψζε θαη ζπκκεηνρή), ζρεηίδνληαη 

ηδηαίηεξα κε δχν ζπληζηψζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ηελ αλαδήηεζε ξνπηίλαο 

θαη ηελ βξαρππξφζεζκε ζθέςε. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη 

εθφζνλ ν νξγαληζκφο επηδηψμεη ζπζηεκαηηθά ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ 

ζρεδίνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή ζηνλ νξγαληζκφ, νη 

δξάζεηο απηέο ζα επηηχρνπλ λα δερζνχλ νη εξγαδφκελνη ηελ απψιεηα ηεο ξνπηίλαο 

ηνπο, ε νπνία ηνπο πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηγνπξηάο, αιιά θαη 

ζα επηηχρεη λα επηθεληξσζνχλ νη εξγαδφκελνη ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε κηαο 

αιιαγήο πνπ πξνσζείηαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη φρη ζηα βξαρππξφζεζκεο δπζθνιίεο πνπ 

πάληα κηα αιιαγή θέξλεη καδί ηεο. 

    Απφ ην κνληέιν ηεο έξεπλαο δελ δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

  Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νη κεηαβιεηέο ηεο γλψζεο 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο εμεγνχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. πγθεθξηκέλα, ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ παξαηεξήζεθε 

φηη ην κνληέιν εμεγεί κφιηο ην 10,2% ησλ ιφγσλ ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

Έρνληαο κειεηήζεη εθηελψο ηελ βηβιηνγξαθία πάλσ ζην ζέκα απηφ, παξαηεξήζεθε φηη 

ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο ηα πνζνζηά απηά ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα. Γηα λα δνζεί εμήγεζε 

ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί εθ λένπ ε θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψζεθε ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Μλεκνλίσλ Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα απηφ, σο 

εξγαδφκελνη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ηα ηειεπηαία ηξία έηε αληηκεηψπηζαλ 

δηαδνρηθέο κεηψζεηο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, κε θαηάξγεζε δψξσλ, επηδνκάησλ, 

ππεξσξηψλ θα. Δπηπξφζζεηα, ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αξθεηνί Γήκνη 

βξίζθνληαλ ππφ θαηάιεςε, κεηά ηελ εμαγγειία ηεο θπβέξλεζεο φηη πξφθεηηαη λα 
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ηεζνχλ ζε δηαζεζηκφηεηα, κε πηζαλή απφιπζε κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, εξγαδφκελνη 

ζηνπο Ο.Σ.Α. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα δεκηνχξγεζαλ κηα λέα θαηάζηαζε.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν “An evaluation of employee motivation in the 

extended public sector in Greece” (2007) ηνπ θ. Μαλνιφπνπινπ, ηα θπξηφηεξα 

ζηνηρεία πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ Γεκφζην ηνκέα είλαη ην 

κηζζνινγηθφ θαη ε αζθάιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη λα είλαη 

θαη νη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχζαλ νη θπβεξλήζεηο γηα λα επηηχρνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαηήξεζε ηθαλψλ ζηειερψλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.   

Μεηά ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα γεγνλφηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα 

δχν παξαπάλσ ζηνηρεία (κηζζνινγηθφ θαη αζθάιεηα ζέζεο εξγαζίαο), ζίρηεθαλ 

ζνβαξφηαηα θαη δηθαηνινγνχλ φηη κεηαβιεηέο πνπ ζεσξνχληαλ ζεκαληηθέο ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα (γλψζε θαη ζπκκεηνρή) παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά 

επεμήγεζεο ηνπ κνληέινπ.  

 

8.2  πκπεξάζκαηα 

  Κάζε νξγαληζκφο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα λα πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο. Έηζη, είλαη απαξαίηεην λα εθνδηάδεη 

θαηάιιεια ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη ζε θάζε ζηηγκή. Οπνηαδήπνηε νξγαλσζηαθή αιιαγή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εθφζνλ ππνζηεξηρζεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη κφλν αλ νη εξγαδφκελνη 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ. Απηφ απαηηεί, θαηαξρήλ έλα πξνζεθηηθφ θαη θαιά 

ζρεδηαζκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη 

ηα άηνκα είλαη έηνηκα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπιένλ πηέζεηο, πνπ ζπλήζσο 

ζπλνδεχνπλ κηα πεξίνδν αιιαγψλ. Σν πιένλ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη είλαη απηφο 

ν ιφγνο πνπ αλαδεηήζεθαλ νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ αληίζηαζε.  

Ζ εηζαγσγή αιιαγψλ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

θεθαιαίνπ, απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ζηάδηα, 

αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ ζα πηνζεηεζεί. Κάλνληαο κηα εθ λένπ επηζήκαλζε ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Kotter (1996) ζα αλαθέξνπκε ηα εμήο ζηάδηα: 

I. Δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο.  

II. Σρεκαηηζκόο ελόο ηζρπξνύ θαζνδεγεηηθνύ ζπλαζπηζκνύ.  
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III. Δεκηνπξγία ελόο νξάκαηνο. 

IV. Μεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο.  

V. Εθρώξεζε εμνπζηώλ ζε ηξίηνπο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηνο.  

VI. Πξνγξακκαηηζκόο θαη επίηεπμε βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ.  

VII. Παγίσζε ησλ βειηηώζεσλ θαη δεκηνπξγία αθόκα πεξηζζόηεξσλ αιιαγώλ.  

VIII. Ελζσκάησζε ησλ λέσλ κεζόδσλ ζηελ θνπιηνύξα ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 Θεκειηψδε ζηνηρεία ζηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, 

κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, θαίλεηαη λα είλαη ε γλψζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Σα δχν απηά 

ζηνηρεία θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ κία θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ γηα 

ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ, αθνχ φζν απμάλνληαη νη κεηαβιεηέο απηέο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

κεηψλεηαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή.  

 Οη αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε φια ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ  κηα ζεηξά πξνηάζεσλ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξαθηηθά απφ ηα ηκήκαηα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ, βνεζψληαο ηνπο θαζνδεγεηηθνχο ζπλαζπηζκνχο 

θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ αιιαγψλ, λα εζηηάζνπλ ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζνχλ δχν πξαθηηθέο, νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ νχηε ρξνλνβφξεο, 

νχηε πςεινχ θφζηνπο. πγθεθξηκέλα, πξηλ ηελ πξνζπάζεηα γηα εηζαγσγή αιιαγψλ ζε 

έλα νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηελ δεκηνπξγνχλ. Οη θαηαζηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα 

αιιάδνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη εθ λένπ. Αξθεί λα γίλεη 

αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη απφ ηνπο 159 ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαλέλαο 

δελ έδσζε ηηο ίδηεο απαληήζεηο κε θάπνηνλ άιινλ θαη είλαη πξνθαλέο φηη ηα άηνκα 

αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηελ ίδηα αιιαγή. «Κάζε εξγαδφκελνο ζθέθηεηαη, δξα θαη 

αληηδξά δηαθνξεηηθά εμαηηίαο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, ησλ ησξηλψλ πεξηζηάζεσλ, ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ.» (Madsen, Miller, John 2005) ηελ έξεπλα καο 

θάπνηα άηνκα ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ θαη ηκήκαηνο, ήηαλ πην έηνηκα λα δερηνχλ ηηο 

αιιαγέο απφ άιινπο. Δπίζεο, δελ αξθεί λα γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη ηνλ ζρεδηαζκφ 
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ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, αιιά είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνπλ αλαπιεξνθφξεζε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη βνήζεηα θαη 

ζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο.  

  Θέινληαο λα γίλεη θαη κηα αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο 

ζηνπο Ο.Σ.Α. πνπ ζπκκεηείραλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ πεξηγξάθζεθε απνηειεί απνηέιεζκα θπβεξλεηηθψλ 

απνθάζεσλ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην απνθάζεσλ θαη θηλήζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εζσηεξηθά ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο. Σν γεγνλφο απηφ 

ηνπνζεηεί ηελ επζχλε γηα ηελ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ, ζηνπο 

νξγαληζκνχο απηνχο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε επηηπρή εηζαγσγή αιιαγψλ. Με 

ζεβαζκφ ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ε επίηεπμε ζηφρσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπο, φπσο ε αμηνιφγεζε θαη ε 

ζηνρνζεζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ δεκηνπξγία δνκψλ  θαη θνπιηνχξαο πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ 

ακθίδξνκα κε ηελ δηνίθεζε, ψζηε θαη λα γλσξίδνπλ ηη επηζπκεί ε δηνίθεζε λα πεηχρεη 

αιιά θαη λα γλσζηνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο. Παξάιιεια, θαζψο θίλεηξα φπσο 

ακνηβέο θαη αζθάιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, θαίλνληαη λα ππνρσξνχλ ζηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα, είλαη αλάγθε λα δνζνχλ λέα θίλεηξα, λα βξεζνχλ λέεο πξαθηηθέο γηα 

λα ππάξρεη δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή 

είλαη ζίγνπξα, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ ε αίζζεζε φηη νη πξνηάζεηο ηνπο 

αθνχγνληαη, πηνζεηνχληαη θαη πινπνηνχληαη θαη κπνξνχλ λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο, δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα «ηδηνθηεζίαο» θαη πεξεθάληαο, ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 

ζα απνηειέζεη ελαιιαθηηθφ θίλεηξν γηα απηνχο. 

  Σειεηψλνληαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ έξεπλα 

απηή, ζα δψζνπλ κηα ιχζεηο ζε πνιινχο νξγαληζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζα έρνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, νη νπνίνη ζα 

αηζζαλζνχλ φηη είλαη πξαγκαηηθά ν ζεκαληηθφηεξνο πφξνο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, ζα 

ληψζνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ζα 

απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπεμέξρνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερψλ αιιαγψλ 

θαη δπζθνιηψλ, φπσο αλακέλεηαη λα είλαη ηα επφκελα ρξφληα.  
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8.3 Πξνηάζεηο έξεπλαο 

  Ζ έξεπλα απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ζηελ 

δηνίθεζε αιιαγψλ. Δίλαη κάιηζηα απφ ηηο πξψηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ γλψζε 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ σο κεηαβιεηή ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, θαζψο ζε 

έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ ε γλψζε ζεσξνχληαλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, θάηη πνπ δελ 

δηαπηζηψζεθε ζηελ έξεπλα καο.  

  Δπίζεο, ε κειέηε απηή ππνζηεξίδεη φηη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη κηα 

πνιχπινθε κεηαβιεηή, ζηελ νπνία νη παξάγνληεο πνπ ηελ αζθνχλ επηξξνή νθείινπλ 

λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ, πξνο ράξε ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξαθηηθήο. Δηδηθφηεξα, νη αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία έηε κε ηηο δξακαηηθέο 

αιιαγέο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, νδήγεζαλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επηξξνήο ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε γλψζε θαη ε ζπκκεηνρή. 

Παξάγνληεο πνπ νθείινπλ λα δηεξεπλεζνχλ είλαη ζίγνπξα ε ακνηβή θαη ε αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη άιια θίλεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νξγαληζκνί γηα λα 

επηηχρνπλ απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο θαη ην πψο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

  εκαληηθή αδπλακία ηεο έξεπλαο ππήξμε ν κηθξφηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν 

αξηζκφ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο, ε νπνία νθεηιφηαλ φπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη λσξίηεξα ζηηο θαηαιήςεηο ησλ δεκαξρείσλ απφ εξγαδφκελνπο. Μεγαιχηεξνο 

αξηζκφο απαληήζεσλ ίζσο έδηλε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη ζε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζα δηαθψηηδαλ πεξηζζφηεξν ηελ έξεπλα. 

  Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε φηη νη νξγαληζκνί 

νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ηνπο απαξηίδνπλ, πξνηνχ πξνβνχλ ζηελ εηζαγσγή πξνγξακκάησλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ θαη ζίγνπξα κηα ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζχλνιν 

ησλ Ο.Σ.Α. ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ε νπνία ζα έδηλε κηα πιήξε εηθφλα ηνπ 

θιάδνπ. 
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ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 2 3 4 5 6 ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΧ ΔΤΚΟΛΑ ΣΖΝ ΓΝΧΜΖ ΜΟΤ  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 2 3 4 5 6 ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

ΟΗ ΑΠΟΦΔΗ ΜΟΤ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΑΘΔΡΔ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 2 3 4 5 6        ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 


