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Περίιευε 

Αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ. Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

αλαδεηθλχνληαη φια ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αιιαγήο θαζψο θαη ν ξφινο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπκβνιή ησλ εμσηεξηθψλ 

επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε αιιαγψλ. ηα πιαίζηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κέξνπο, επηδηψρζεθε λα παξνπζηαζηεί ε άπνςε ησλ επαγγεικαηηψλ 

ζπκβνχισλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ηεο άπνςε απηψλ γηα ην πψο 

ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη κηα αιιαγή. Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ ηα παξαπάλσ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε κε ηελ κνξθή ζπλεληεχμεσλ κε 

ζηειέρε εηαηξηψλ ζπκβνχισλ. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο 

πσο ε αλάγθε γηα αιιαγή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αλάγθε γηα επηβίσζε θαη αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθά έλα πιάλν, είλαη απαξαίηεην λα επηιερζνχλ ηα θαηάιιεια άηνκα, λα 

ππάξμεη επηκεξηζκφο ηνπ πιάλνπ, κέξηκλα αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο έιεγρνο θαη αλαηξνθνδφηεζε. Αθφκε, ην ζέκα ηεο 

εκθάληζεο αληίζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θάηη αλαπφθεπθην. Παξ’ 

φιν πνπ δελ κπνξεί λα εμαθαληζηεί, εληνχηνηο, ε αληίζηαζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί. 

Καηαιεθηηθά, ε ζπκβνιή ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ θξίλεηαη ζεκειηψδεο θαζψο 

νη ηειεπηαίνη δηαζέηνπλ ηφζν ηελ γλψζε φζν θαη ηελ εκπεηξία γηα λα δηαρεηξηζηνχλ φια 

ηα ζπλδεφκελα κε ηελ αιιαγή ζέκαηα, λα ζηεξίμνπλ θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ αιιά 

θπξίσο λα θαηαζηήζνπλ ηθαλφηεξνπο ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζην λα 

εθαξκφζνπλ κειινληηθά πιάλα αιιαγήο θαη λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο 

αιιαγήο ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα.   
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to investigate the area of change management. The 

literature review shows cases to which all the subjects are related, as well as the role, the 

characteristics and the contribution of external consultants regarding change 

management. The research tried to present the opinions of professional consultants 

regarding the topic of change, as well as how that change should be managed. In order 

for the above to be examined, a qualitative research method was employed, in the form 

of interviews with professional consultants. A main conclusion of the research is the 

fact that the need for change is indissolubly related to the current need of businesses for 

survival and development. In order for a plan to succeed, it is necessary for the 

appropriate people to be selected, for the plan to be distributed, for the human resources 

to be appropriately managed, and for feedback to exist. Moreover, the resistance can be 

confined. Finally, the contribution of external professional consultants is considered as 

fundamentally, since they possess both the knowledge and the experience to handle all 

the issues related to change. To appropriately support the personnel, but most 

importantly, to render the entrepreneurs capable to implement future change plans and 

to establish a culture of change within the organization’s culture.   
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Δηζαγφγή 

Σν ζχγρξνλν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξνπλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα απαηηεί απφ 

απηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλερψο νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. Γηα λα αληαπνθξηζεί ινηπφλ κηα 

επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη αλαγθαία θαη θξίζηκε ε πηνζέηεζε λέσλ ηχπσλ νξγαλσηηθήο δνκήο, λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, θαζψο επίζεο λέα ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ (Armenakis, Harris 2009). Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ γηα απηήλ, εάλ ζέιεη λα 

εγεζεί ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα, λα θαηλνηνκήζεη. H θαηλνηνκία φκσο 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αιιαγή. Οη ζπλζήθεο νη νπνίεο επηθξαηνχζαλ ρζεο, ζήκεξα 

ην πηζαλφηεξν είλαη λα έρνπλ ήδε αιιάμεη (Bridges, Mitchell, 2000). Γελ ζα ήηαλ 

κάιηζηα θαζφινπ ππεξβνιή, ν ηζρπξηζκφο φηη ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, 

ηίπνηα δελ ζεσξείηαη πην ζηαζεξφ απφ ηελ αιιαγή (Nastase, Giuclea, Bold 2012).  

Χο απνηέιεζκα, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ θαίλεηαη λα απαζρνιεί νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ηα επηρεηξεζηαθά ζηειέρε. Πνιιά φκσο θαίλεηαη λα είλαη ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή θαη γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ 

αλαιφγσο. Μεηαμχ απηψλ θαη ίζσο ηα ζεκαληηθφηεξα, ην δήηεκα ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή. ηελ δηαρείξηζε κηαο 

αιιαγήο, ζεκαληηθή κπνξεί λα αλαδεηρζεί ε ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ. Οη ηειεπηαίνη, κε ηελ γλψζε θαη εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ είλαη ηθαλνί ζην 

λα δηαρεηξηζηνχλ φια ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αιιά θαη λα ζηεξίμνπλ 

θαηάιιεια ζηειέρε αιιά θαη εξγαδνκέλνπο. 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Δμεηάδεηαη ινηπφλ ην ζέκα ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ, φισλ ησλ επηκέξνπο 

θχξησλ ζπλδενκέλσλ δεηεκάησλ, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ θαζψο θαη ν 

ξφινο ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη. Πέξα απφ ηελ 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε, ηα παξαπάλσ κειεηήζεθαλ θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηαηξίεο ζπκβνχισλ. 

Η εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. ην πξψην επηρεηξείηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ θαζψο 

επίζεο αλαιχνληαη δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξίεο ζπκβνχισλ. ην δεχηεξν κέξνο 

αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

ζε εηαηξίεο ζπκβνχισλ. ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη εθηελψο ηα 
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δεδνκέλα, εξκελεχνληαη ηα επξήκαηα, δηεμάγνληαη ηα ζπλδεφκελα ζπκπεξάζκαηα, ελψ, 

ηέινο, παξαηίζεληαη κεξηθέο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ζέκαηα γηα πξαγκαηνπνίεζε 

εξεπλψλ ζην κέιινλ.  
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ΜΔΡΟ 1
Ο
: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

Κεθάιαηο 1
ο
 : Η αιιαγή 

1.1. Αλάγθε γηα αιιαγή 

Η αλάγθε γηα αιιαγή κπνξεί λα εκθαληζηεί απφ ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαζψο 

επίζεο απφ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην θνηλσληθφ, ηερληθφ, νηθνλνκηθφ αιιά θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.  Δπηπιένλ ψζεζε γηα αιιαγή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαη 

κεηαβνιέο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ. Καηαιεθηηθά, έλαπζκα γηα αιιαγή κπνξεί λα δψζεη θαη ην φξακα ή ε ηδέα 

ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο γηα έλα κέιινλ δηαθνξεηηθφ (π.ρ. ε επηζπκία γηα αιιαγή ηεο 

εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ). Μεξηθέο κφλν απφ ηηο αηηίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε αλάγθε γηα αιιαγή είλαη νη αθφινπζεο (Stanleigh 2008), (Edmonds 2011), (Φπηήξεο 

2013): 

 Πεξίνδνη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο 

 Απμαλφκελνο ξπζκφο αλεξγίαο (εηδηθά ζηνπο λένπο) 

 Παξαγσγή θαη εμαγσγή αγαζψλ απφ πιεπξάο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηηο 

βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

 Μεηαβνιέο ζηηο αγνξέο (π.ρ. αλάπηπμε ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη θιάδνπ ππεξεζηψλ) 

 Αζηάζεηα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

 πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ 

 χγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Δκθάληζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Κπβεξλεηηθέο  κεηαξξπζκίζεηο  θαη πηνζέηεζε πνιηηηθψλ 

 Γηεχξπλζε αγνξψλ γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή απηψλ. 

 Απμαλφκελε δηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Δπηθξάηεζε δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ αμηψλ αθελφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αθεηέξνπ ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Μεηαβνιέο ζηα θφζηε γηα ηελ απφθηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ.  

 Αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ, ινγηζκηθψλ θαη πηνζέηεζε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 
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Γελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε θαη ην γεγνλφο πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ 

νπνία βηψλεη ν ζχγρξνλνο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο, έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζέκαηνο ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο απηψλ. 

Όπσο κάιηζηα ππνζηεξίδεη ε αξζξνγξάθνο θ. Brisson-Banks, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

πξνζζέζεη κηα λέα δηάζηαζε ζην ζέκα, ε νπνία δειψλεη ηελ αλάγθε γηα άκεζε 

επίηεπμε θαη εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ πιάλσλ αιιαγήο.  Μεηαμχ ησλ αηηηψλ πνπ 

έρνπλ νδεγήζεη ζηα πξναλαθεξφκελα αλαθέξνληαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ αλάζεζεο εηαηξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο (outsourcing), ε ξαγδαία θαη ζπλερήο αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο, ε απμεκέλε κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη πνιιά άιια 

(Brisson- Banks 2009). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί λα 

αληηδξάζνπλ ζηα πξναλαθεξφκελα ή αθφκε θαη λα ηα πξνθαιέζνπλ ρξεηάδεηαη λα 

ρεηξηζηνχλ θαηάιιεια ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. Δίλαη 

απαξαίηεηε δειαδή ε χπαξμε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο αιιαγώλ.  

1.2.Έλλοηα, Αηηίες εκθάληζες αλάγθες γηα αιιαγή 

Χο αιιαγή ζεσξείηαη ε κεηάβαζε απφ κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε ζε κία άιιε. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα πξνζαξκνγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ελφο αηφκνπ, κηαο 

νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα, κε λέεο δνκέο, αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλε κηα αιιαγή θη επνκέλσο ην άηνκν ή ν νξγαληζκφο λα 

ιεηηνπξγεί κε πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα αλαγθαία είλαη θαη ε αλαζεψξεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Δπηπξφζζεηα, ρξεηάδεηαη νξγαλσκέλε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ επηζπκεηψλ λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία νη ηηζέκελνη ζηφρνη.  

Οη αηηίεο νη νπνίεο σζνχλ κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ λα αιιάμεη είλαη πνηθίιεο 

θαη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο πεξηβάιινληα. Γηα 

παξάδεηγκα, αιιαγή κπνξεί λα ρξεηαζηεί εμαηηίαο κηαο κεηαβνιήο ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ παξαθνινχζεζε θαη αληίζηνηρα ηελ αιιαγή γηα θάζε επηρείξεζε ε 

νπνία δξα ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ (Stanleigh 2008). Δπηπιένλ, παξάγνληεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή. Αλακθηζβήηεηα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, έρεη 

νδεγήζεη πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο λα κεηαβάιινπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ. Δπηπξφζζεηα, ν αληαγσληζκφο ζπληζηά κηα θχξηα αηηία γηα αιιαγή. Οη 
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επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη απαξαίηεην λα 

βειηηψζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Αθφκε φκσο θαη νη ηάζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ζπληζηνχλ έλαλ θχξην ιφγν εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ νη επηρεηξήζεηο 

κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Υσξίο ακθηβνιία κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε, 

δηαθέξεη νπζηαζηηθά θαη ζε πνιιά ζεκεία ζπγθξηηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηήο 

αθφκε θαη ιίγα ρξφληα πξηλ. Καηαιεθηηθά, αθφκε θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κηαο 

ρψξαο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ. Δχινγν είλαη σο φηαλ 

επηθξαηεί πνιηηηθή αζηάζεηα, έλαο νξγαληζκφο εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα λα 

είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηάθνξεο 

εμειίμεηο  (Robins, Judge 2011). Αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο ζπλερψο. Γελ ζα ήηαλ κάιηζηα ππεξβνιή ν ηζρπξηζκφο φηη ζε αξθεηνχο 

νξγαληζκνχο ε αιιαγή αληηκεησπίδεηαη σο ε ζπλεζηζκέλε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ε 

νπνία απιά «δηαθφπηεηαη» πνιιέο θνξέο απφ πεξηφδνπο κε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα 

(Boddy, 2008).  

Σν πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα κηα επηρείξεζε λα είλαη έηνηκε γηα αιιαγή αλά πάζα 

ψξα θαη ζηηγκή κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ θαη απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα 

ππάξμνπλ φηαλ έλαο νξγαληζκφο δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο. Σν ηίκεκα 

κπνξεί λα είλαη πςειφ. Η απνηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο κπνξεί λα νδεγήζεη 

πξψηα απφ φια ζε απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο. Η αμηνπηζηία ηνπ νξγαληζκνχ επίζεο ζα 

επαλεθηηκεζεί απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ, ζπλεξγαηψλ, κεηφρσλ, πειαηψλ θαζψο θαη 

θάζε άιινπο είδνπο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δελ ζα αθήζεη 

αλεπεξέαζην ην θιίκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη εληάζεηο ζα απμεζνχλ, νη 

αλεζπρία ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εληαζεί, κε απνηέιεζκα πηζαλψο θάπνηνη εξγαδφκελνη 

νη νπνίνη κέρξη πξφηηλνο ζπληζηνχζαλ θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ, λα 

επηζπκήζνπλ λα απνρσξήζνπλ (Edmonds, 2011).  

 

1.3.Μορθές Αιιαγώλ   

(Φπηήξεο, 2013) 

Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο. 

Αξρηθά κπνξεί λα αθνξνχλ δηαδηθαζίεο (φπσο π.ρ ην ζχζηεκα παξαγσγήο) ή 

αλζξψπνπο (φπσο γηα παξάδεηγκα λένη θαλφλεο γηα ην πξνζσπηθφ, αιιαγέο ζε 

ζπζηήκαηα ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιαγέο ζηε 

ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο θιπ). 
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Δπηπιένλ, θάπνηεο εθ ησλ αιιαγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ (π.ρ. 

αλάπηπμε λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ), ελψ άιιεο είλαη κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο θαη αθνξνχλ ζε κεξηθά κφλν ηκήκαηα (π.ρ. αιιαγή ππεπζχλνπ ηκήκαηνο, 

αλαδηνξγάλσζε ελφο άιινπ ηκήκαηνο θιπ). 

Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κηα επηρείξεζε ελδέρεηαη λα θιεζεί λα 

«απαληήζεη» ζε αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ηφζν ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη πηέζεηο, 

φζν θαη ζε εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη πηέζεηο. 

Δχινγν είλαη πσο θάζε αιιαγή ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα ζπκβεί ζε κία 

επηρείξεζε, έρεη θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή ζηφρνπο. Μεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο 

κπνξεί λα είλαη νη εμήο: αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε λένπ 

πξντφληνο, αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, πεξηνξηζκφο ησλ απνρσξήζεσλ, αχμεζε ηεο 

παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, επίηεπμε απνδνρήο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ 

θνηλσλία. 

 

1.4. Φορείς ηες αιιαγής   

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλαλ νξγαληζκφ αλαγθαία θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο αηφκσλ ηα νπνία ζα αλαπηχμνπλ 

ηα απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα, ζπζηήκαηα, ζα αθνινπζήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο θαζψο επίζεο ζα εθηειέζνπλ ην ζρέδην δξάζεο. Τςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ηα 

άηνκα απηά λα έρνπλ έλα νξγαλσκέλν πιάλν δξάζεο, λα είλαη ξεαιηζηηθά σο πξνο ηνπο 

δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο επεξεαζκνχ ηεο αιιαγήο, θαζψο επίζεο ζα πξέπεη 

λα ελεξγνχλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ (Lorenz, Riley 2000, 

Edmonds 2011). Οη νκάδεο απηέο ινηπφλ θαινχληαη θαη θνξείο αιιαγήο. Ο ξφινο ησλ 

θνξέσλ αλακθηζβήηεηα θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρία κηαο αιιαγήο, θαζψο 

επίζεο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο ζα πξνβεί ζε κηα 

αιιαγή. Κχξηα επηδίσμε ησλ ζηειερψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επλντθφ θιίκα γηα 

αιιαγέο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Boddy 2008).  

 Ο Ηγέηεο ηεο αιιαγήο: ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πξφθεηηαη γηα ην 

ζηέιερνο ην νπνίν έρεη ηελ ηδέα ή αληηιακβάλεηαη πξψην έλα επεξρφκελν πξφβιεκα 

θαη θαηά ζπλέπεηα πξνηξέπεη ηνλ νξγαληζκφ γηα αιιαγή. Δίλαη ην άηνκν ην νπνίν 

πξνγξακκαηίδεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο αιιαγήο θαη θαηεπζχλεη ηα άηνκα πξνο 

ηνλ δξφκν ν νπνίνο ζα νδεγήζεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Δπζχλε ηνπ αηφκνπ 
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απηνχ αθφκε απνηειεί ν έιεγρνο ησλ ελεξγεηψλ κε γλψκνλα ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε 

πξνο ηνλ δξφκν ηεο επηηπρίαο.  

 Οη πξνγξακκαηηζηέο (πινπνηεηέο) ηεο αιιαγήο: Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κηα νκάδα 

αηφκσλ, ε νπνία αθνινπζεί ηνπ εγέηε κε θχξην αληηθείκελν ηελ εηζαγσγή ζηελ 

αιιαγή θαζψο επίζεο  ηελ πινπνίεζε απηήο. Η νκάδα πινπνίεζεο κεηαηξέπεη κηα 

ηδέα ζε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

πσο ε νκάδα απηή ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφ θξίθνο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο ηδέαο θαη 

ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα λα επηηεπρζεί ε αιιαγή νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Μέζα ζηηο επζχλεο ησλ αηφκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

εμεχξεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ αιιά θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ. πλνπηηθά, ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα νξίδνπλ ηη πξέπεη λα 

γίλεη, πσο ζα γίλεη, πφηε ζα γίλεη θαζψο θαη ην πνηνο ζα ην θάλεη. 

  Οη εθηειεζηέο ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο: Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα άηνκα ηα 

νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηεο αιιαγήο. ηελ ηεξαξρηθή 

ππξακίδα κηαο εηαηξίαο ηα άηνκα απηά ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηε βάζε. 

εκεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ πσο θακία αιιαγή, είηε απηή αθνξά ην ζχλνιν κηαο 

επηρείξεζεο είηε θαη κέξνο ή ηκήκα απηήο, δελ κπνξεί λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο (Arnold 

2015), (Rowold 2014). Κχξην έξγν ηεο δηνίθεζεο ζην ζηάδην απηφ είλαη ε βνήζεηα ζηελ 

εμεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, φπσο επίζεο θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα αιιαγή (Φπηήξεο 2013, 

Oakland, Tanner, 2007). χκθσλα κε ηνλ θ. Carnall (Carnall 2007), ην άηνκν ή ηα άηνκα 

ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αιιαγή ρξεηάδνληαη δεμηφηεηεο φκνηεο 

κε απηέο ηνπ καέζηξνπ κηαο νξρήζηξαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ν εγέηεο κηαο 

αιιαγήο ζα πξέπεη λα έρεη φξακα θαη ζπλάκα λα είλαη δεκηνπξγηθφο. Οκαδηθή δνπιεηά, 

δηαθάλεηα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο θάζε 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ζπληζηνχλ ζηνηρεία θιεηδηά γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο 

(Edmonds 2011). ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή φκσο θξίζηκν ξφιν κπνξνχλ λα παίμνπλ θαη 

νη πξντζηάκελνη ή εγέηεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ. Σα άηνκα απηά αλάινγα κε ηε ζέζε ή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ γηα ην 

επηθείκελν ζέκα ηεο αιιαγήο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά κηα νκάδα 

εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, άηνκα κε πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ην 

αληηθείκελν ηεο αιιαγήο θαη ηζρπξή δχλακε επεξεαζκνχ άιισλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή κηαο αιιαγήο (Boddy, 2008).  
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1.5.  Η αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  

Όηαλ ζε έλαλ νξγαληζκφ πξφθεηηαη λα ζπκβεί κηα αιιαγή είηε απηή είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε είηε πξνθχςεη μαθληθά, αλεμάξηεηα απφ ην αλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ ή κέξνο απηνχ, θαζψο επίζεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε αιιαγή αθνξά ηελ 

παξαγσγή, ηελ ηερλνινγία, ηηο δηαδηθαζίεο ή ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο επηρείξεζεο, 

αλαπφθεπθηα ζα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο. Καζψο ν άλζξσπνο δηαθξίλεηαη απφ 

επαηζζεζία ζε αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπ, ζπρλά αληηιακβάλεηαη ηελ αιιαγή 

σο απεηιή (Robbins et al, 2011). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζρεδφλ θάζε αιιαγή πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί θαη λα πηνζεηεζεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε έλαλ νξγαληζκφ ζπλεπάγεηαη 

πξνζσπηθέο «απψιεηεο» θαη ππνρσξήζεηο απφ ηα κέιε. Γηα παξάδεηγκα, ε λέα γλψζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα κεηαιακπαδεπηεί, απαηηεί απφ ηα κέιε αθηέξσζε ρξφλνπ θαζψο επίζεο 

ελέξγεηαο ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θάπνπ αιινχ.  Γεληθά, έρεη θαζηεξσζεί 

ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ πσο νη άλζξσπνη εθ ηεο θχζεσο ηνπο πξνβάιινπλ αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ (Stanleigh 2008).   Η αληίδξαζε απηή 

πξνθχπηεη απφ ηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

(status quo), ππνκέλνληαο ηελ φπνηα δπζαξέζθεηα πξνθαινχζε ζηα άηνκα ε θαηάζηαζε 

απηή. Δχινγν είλαη πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα 

αθηεξψζνπκε ρξφλν, ελέξγεηα θαη αθνζίσζε ζε νηηδήπνηε εάλ δελ είκαζηε απφιπηα 

απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ή εάλ αληίζηνηρα δελ είκαζηε απφιπηα 

πεπεηζκέλνη γηα ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ κέιινληνο (Edmonds 2011). Παξ’ φια απηά 

φκσο ππάξρεη πιεζψξα παξαδεηγκάησλ αηφκσλ ηα νπνία απφ πνιχ κηθξή ειηθία κέρξη 

αλαδεηνχζαλ ηηο αιιαγέο θάζε είδνπο θαη κνξθήο ζηε δσή ηνπο ρσξίο απαξαίηεηα λα 

ππάξρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα (Lorenzi, Riley 2000). χκθσλα κε ηνπο Paton θαη 

McCalman, ε αληίζηαζε ζε κηα αιιαγή δελ εθδειψλεηαη κφλν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. Αληίζηαζε κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ επίζεο νη πξνκεζεπηέο, νη 

δηαλνκείο, νη κέηνρνη ή θαη νη πειάηεο (Paton & McCalman 2008). Μηα αιιαγή 

ζπλνδεχεηαη αξρηθά απφ άγλνηα, αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα γηα ην ηη αθξηβψο ζα 

πξνθχςεη θαη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ηα άηνκα ηείλνπλ λα αληηδξνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ηνπο παξνπζηαζηεί. Η αληίδξαζε απηή κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, απφ ηελ απνθπγή ηνπ ζέκαηνο ή ηεο ζπδήηεζεο γηα αιιαγή, κέρξη ηελ απμεκέλε 

ρξήζε αδεηψλ γηα απνπζία απφ ηελ εξγαζία, ή αθφκε θαη παξαίηεζε (Pieterse,Caniels, 

Homan 2012). Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πσο ε αληίζηαζε δελ 

εθδειψλεηαη πάληα κε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Δλδέρεηαη δειαδή, ε αληίδξαζε θάπνησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηα επεξρφκελε αιιαγή λα γίλεη εηεξνρξνληζκέλα, αξθεηφ ίζσο δηάζηεκα 

έπεηηα απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο. Η έγθαηξε θαη ζσζηή εθηίκεζε ηεο 
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έθηαζεο θαζψο θαη νη δηάθνξεο κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ νη αληηδξάζεηο ζπληζηνχλ 

αθξνγσληαίνπο ιίζνο ζηελ επηηπρία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αιιαγήο (Φπηήξεο, 2013). 

Ο νξγαληζκφο ινηπφλ ν νπνίνο ζηνρεχεη ζην λα «εηζέιζεη» ζε έλα πξφγξακκα αιιαγήο, 

πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ πσο αξγά ε γξήγνξα ζα έξζεη αληηκέησπνο κε δχν εηδψλ 

δπλάκεηο. Οη εμσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα επηηάζζνπλ ηελ αλάγθε γηα 

αιιαγή, ελψ  νη αληίζηνηρεο εζσηεξηθέο ζα ελαληηψλνληαη (Nastase et al, 2012). Αθφκε, νη 

εγέηεο ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πσο νη εξγαδφκελνη ζα «πεξάζνπλ» απφ 

ηηο εμήο θάζεηο: άξλεζε, αληίζηαζε, εμεξεχλεζε θαη δέζκεπζε. πρλά φκσο ε δηνίθεζε 

αξλείηαη λα θαηαλνήζεη πσο ε πξνζαξκνγή θαη ε νκαιή κεηάβαζε απφ κηα θάζε ζηελ 

επφκελε απαηηεί ρξφλν θη επνκέλσο απαηηνχλ απφ απηνχο λα πεξάζνπλ ζρεδφλ ζηηγκηαία 

απφ ην ζηάδην ηεο άξλεζεο ζηε δέζκεπζε. Απηή ινηπφλ είλαη θαη ε θχξηα αηηία απνηπρίαο 

ησλ ζρεδίσλ αιιαγήο (Stanleigh 2008). 

Μία απφ ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνβνχλ νη εγέηεο ηεο αιιαγήο 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηελ αληίζηαζε είλαη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ζην λα 

θαηαιάβνπλ πσο ζθέθηνληαη θαη δξνπλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία ε επηθείκελε 

αιιαγή ζα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν έληνλα. Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία ππνδέρνληαη κε ελζνπζηαζκφ κηα αιιαγή, θάπνηνη άιινη είλαη 

αξλεηηθνί θαη δπζαξεζηεκέλνη, ελψ ηέινο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη ζα 

δηαηεξήζνπλ κηα πην νπδέηεξε ζηάζε. Κάζε κία ινηπφλ απφ ηηο παξαπάλσ «θαηεγνξίεο» 

αηφκσλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί αλάινγα. Ο αξζξνγξάθνο θ. John Edmonds 

πξνρψξεζε ζε κηα δηάθξηζε ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ηελ δηάζεζε πνπ επηδεηθλχνπλ ζε 

κηα επηθείκελε αιιαγή, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ. εκεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ πσο  έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα απφδνζεο ησλ 

φξσλ ηνπ αξζξνγξάθνπ ζηελ ειιεληθή, νη νπνίνη φκσο δχλαηαη λα κελ είλαη θαη νη πιένλ 

δφθηκνη. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, δίδνληαη θαη απηνχζηνη νη φξνη φπσο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

(Edmonds 2011): 

 Οη «αληηζηεθφκελνη» (blockers): Πξφθεηηαη γηα ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ νη νπνίνη 

δελ επηζπκνχλ ηηο αιιαγέο θαη ζπλήζσο πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ηελ 

απνθχγνπλ. Οη εγέηεο ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ θαηάιιεια ψζηε λα 

κεησζεί ε επηξξνή ησλ αηφκσλ απηψλ πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Οη «αδηάθνξνη»  (sleepers): Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα κε νπδέηεξε ζηάζε. Πξνο 

απηά, νη εγέηεο ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα ηνπο πείζνπλ ψζηε απφ νπδέηεξνη θαη αδηαθνξνχληεο λα 

ηαρζνχλ ππέξ ηεο αιιαγήο. 
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 Oη «θήξπθεο» (preachers): Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα ηα νπνία θαηέρνπλ ζέζε ηζρχνο 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, κε δχλακε επεξεαζκνχ ησλ ππνινίπσλ κειψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είλαη πσο ηα άηνκα δελ ζεσξνχλ 

σο πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηελ επηθείκελε αιιαγή. Έηζη, νη αξκφδηνη ζα πξέπεη λα 

ηνπο πείζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξήζνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαη λα θαηαβάιινπλ 

ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα θαη αθνζίσζε. 

 Οη «πξσηαζιεηέο» (champions): Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα εθείλα ηα νπνία έρνπλ 

πιήξε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή θαζψο θαη ην πφζν ζα 

σθειήζεη ε αιιαγή απηή. ηα άηνκα απηά πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

λα θαηαβάιιεηαη θαη πάιη ε αλάινγε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα απηά λα 

δηαηεξήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ψζηε λα 

πείζνπλ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

1.5.1  Πεγέο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Οη αηηίεο νη νπνίεο σζνχλ έλα άηνκν λα θξαηά κηα επηθπιαθηηθή- ακπληηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε κηα αιιαγή κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο αηνκηθέο 

πεγέο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο. Οη αηνκηθέο βαζίδνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξψπνπ, ζηελ αληίιεςε ηνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπ. Οη πεγέο απηέο πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ (Robins et al, 2011, (Chaula, 

Kelloway 2004). 

Αηνκηθέο πεγέο 

 Η Γχλακε ηεο ζπλήζεηαο: Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην άηνκν ηηο ζχλζεηεο 

θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο βηψλεη, ζηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ζηε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο. 

Δπνκέλσο, θάζε επεξρφκελε αιιαγή ε νπνία «απεηιεί» λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

ζπλεζηζκέλν ηξφπν αληίδξαζεο κε θάπνηνλ λέν εθιακβάλεηαη απφ ην άηνκν κε 

επηθχιαμε θαη αβεβαηφηεηα. 

 Αζθάιεηα: πλδέεηαη αξθεηά θαη κε ηελ ζπλήζεηα. Σν άηνκν έρεη ηελ αλάγθε λα 

πηζηεχεη ζε θάηη ζηαζεξφ, δνθηκαζκέλν θαη ζίγνπξν. Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο 

αιιαγψλ ληψζνπλ απεηιή γηα ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη πνιχ πηζαλφ λα 

αληηζηαζνχλ ζε κηα λέα αιιαγή. 

 Φφβνο γηα ην άγλσζην: Όηαλ ην άηνκν  δελ έρεη πιεξνθνξεζεί ζσζηά, ή δελ ηνπ 

έρεη πεξηγξαθεί ζσζηά πνηα  ζα είλαη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη πνηα ε 
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κειινληηθή θαηάζηαζε, εχινγν είλαη πσο ζα ακθηβάιιεη θαη ζα αλεζπρεί γηα ην ηη 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. 

 Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη’ επηινγήλ: Πνιιέο θνξέο, ην άηνκν παξεξκελεχεη 

ηηο πιεξνθνξίεο, «θξαηά» κφλν ηα κελχκαηα πνπ ζέιεη θαη αγλνεί νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ε νπνία αλαηαξάζζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη δξα. 

Οξγαλσζηαθέο πεγέο 

 Αδξάλεηα: Οη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεη ν θάζε 

νξγαληζκφο είλαη γεληθά δχζθνιν λα αιιάμνπλ θαη γηα λα αιιάμεη νηηδήπνηε 

απαηηείηαη θαη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Μηθξφ εχξνο γηα αιιαγέο: Καζψο νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ κέζσ 

αιιεινεμαξηψκελσλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ, νπνηαδήπνηε αιιαγή, 

φζν θαηλνκεληθά κηθξή θαη αζήκαληε θη αλ είλαη, ζίγνπξα ζα επεξεάζεη ην 

γεληθφ ζχζηεκα, νπφηε έλαο νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα απνθχγεη θαηά ην 

δπλαηφ ην λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο. 

 Δπηξξνή νκάδαο: Οη νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

ζηαδηαθά απνθηνχλ δχλακε ηελ νπνία δελ δηζηάδνπλ λα αζθήζνπλ θαζνιηθά 

θαη ελσκέλα φηαλ εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα αιιαγή. 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο αληίδξαζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Απφξξηςε: πλήζσο εθδειψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξγαδφκελνη κηαο 

επηρείξεζεο ληψζνπλ λα απεηινχληαη κε απψιεηα ηνπ θχξνπο πνπ έρεη ε ζέζε ηνπο, 

κε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο, ή αθφκε θαη κε απψιεηα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο ζέζεο. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε αληίδξαζε απηή κπνξεί λα εθδεισζεί κε ζηάζεηο 

εξγαζίαο ή θαη απεξγίεο. 

 Αληίζηαζε: Η κνξθή απηή εκθαλίδεηαη φηαλ λαη κελ νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ 

αξθεηά αξλεηηθέο ηηο κειινληηθέο επηπηψζεηο, παξ’ φια απηά φκσο φρη θαη 

θαηαζηξνθηθέο. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ε 

αληίδξαζε είλαη πην ήπηα. Μεξηθέο απφ ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη είλαη 

νη αθφινπζεο: ζπδεηήζεηο ζε έληνλνπο ξπζκνχο κε ηνπο εγέηεο ησλ αιιαγψλ, 

θζνξέο ζε εμνπιηζκφ, κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, παξεκπφδηζε 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αιιαγήο θιπ. 

 Αλνρή: ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξγαδφκελνη ελφο νξγαληζκνχ ζεσξνχλ πσο κηα 

επεξρφκελε αιιαγή δελ ζα ηνπο βιάςεη ηδηαίηεξα αιιά απφ ηελ άιιε νχηε θαη ζα 

ηνπο σθειήζεη ηδηαίηεξα, ην πην πηζαλφ είλαη πσο ε ζηάζε ηελ νπνία ζα 
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θξαηήζνπλ είλαη ε νπδεηεξφηεηα. Η πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε 

νξγαληζκνχο νη νπνίνπ είλαη άξηηα νξγαλσκέλνη θαη δηνηθείηαη απφ ηα θαηάιιεια 

άηνκα.  

 Απνδνρή: πληζηά ηελ πιένλ ζεηηθή αληίδξαζε. Δκθαλίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο φπνπ ηφζν αληηθεηκεληθά φζν θαη ππνθεηκεληθά νη εξγαδφκελνη πξφθεηηαη 

λα σθειεζνχλ απφ κηα αιιαγή.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε «απεηιή» κηαο αιιαγήο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

πνηθηιφκνξθα αλάινγα θαη κε ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα. Δηδηθφηεξα, δχλαηαη έλαο 

εξγαδφκελνο ελφο νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ιάβεη ρψξα κηα αιιαγή, ελψ 

αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε θαη αληηιακβάλεηαη ηελ απφιαπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ 

ηελ αιιαγή ζην κέιινλ, αλεζπρεί γηα ην θαηά πφζν εχθνια ζα κπνξέζεη λα 

πξνζαξκνζηεί, γηα ην πνηα ζα είλαη ε άκεζε επίδξαζε ζηελ εξγαζία ηνπ θαη πνιιά 

άιια, κε απνηέιεζκα βξαρππξφζεζκα λα ελαληησζεί ζε νξηζκέλα κέξε ή θαη ζε 

νιφθιεξν ην πιάλν αιιαγήο (Lorenzi et al 2000). Αληίδξαζε ζε κηα αιιαγή πέξα απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο, κπνξεί λα εθδεισζεί θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ (ζπζηεκηθή 

αληίδξαζε). Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ζε έλαλ νξγαληζκφ έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληζκνί 

θαη ζπζηήκαηα κε απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή λα απνδεηρηεί 

απφ δχζθνιε έσο θαη αλέθηθηε.  

Όιεο νη αληηδξάζεηο γίλνληαη θαλεξέο απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο  ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο 

είλαη νη παξαθάησ (Boddy 2008): 

 Διάρηζηε ή θαη θαζφινπ πξνζπάζεηα γηα λα κάζνπλ 

 Δπηκνλή ζηελ ρξήζε ηεο παιηάο ηερλνινγίαο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ 

 Απνπζία απφ ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε γχξσ απφ ην επηθείκελν 

ζέκα ηεο αιιαγήο 

 Δθκεηάιιεπζε θάζε επθαηξίαο γηα επηζήκαλζε αδπλακηψλ θαη αηειεηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιαγήο 

 Λαλζαζκέλε ρξήζε κέζσλ ζθφπηκα 

 Τπνζηήξημε ηεο άπνςεο φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα αιιαγήο έρεη δνθηκαζηεί 

ζην παξειζφλ ρσξίο φκσο επηηπρία 

 Γηθαηνινγίεο γηα απνπζία απφ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα αιιαγψλ. 
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Κχξηεο αηηίεο αξλεηηθήο ζηάζεο ζηελ αιιαγή 

Οη εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκφ εθδειψλνπλ αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε κηα αιιαγή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Μεξηθνί απφ ηνπο πιένλ ζπρλνχο θαη 

βαζηθνχο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Σπλήζεηα 

 Επηιεθηηθή αληίιεςε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα άηνκα επηιέγνπλ λα 

αληηδξάζνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο βαζηζκέλα 

ζε πξνζσπηθέο αμίεο, εκπεηξίεο, επηδηψμεηο θι. 

 Εμάξηεζε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ άκεζα ηελ ζηάζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ (π.ρ. ζρέζε 

πξντζηακέλνπ – πθηζηακέλνπ), φπνπ φηαλ ην έλα κέξνο θξαηά κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε, κπνξεί λα σζήζεη θαη άιια άηνκα πξνο ηελ ηήξεζε  ηεο 

ίδηαο ζηάζεο.  

 Σπλαηζζεκαηηθή- ςπρνινγηθή ηζνξξνπία 

Έρεη παξαηεξεζεί γεληθά πσο ε έλλνηα ηεο αιιαγήο ζπλνδεχεηαη κε ζπλαηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ θαζψο ζεσξείηαη πσο ε αιιαγή έξρεηαη γηα λα δηαηαξάμεη ηνλ 

θαζηεξσκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο (status quo). Σν ζπλαίζζεκα βέβαηα απηφ κπνξεί λα 

αληηζηαζκηζηεί φηαλ παξνπζηαζηνχλ έγθαηξα θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν πνηα 

επξφθεηην λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζην κέιινλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ πέξα πσο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή είλαη αθνχζηα. Δηδηθφηεξα, ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη ηα ζηειέρε είλαη 

ηφζν απνξξνθεκέλα κε ηα γεγνλφηα θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ 

είλαη πξαθηηθά αδχλαην γηα απηνχο λα νξγαλψζνπλ θαη λα επηδηψμνπλ νπνηαδήπνηε 

αιιαγή (Boddy, 2008). Καζνξηζηηθφο ινηπφλ θξίλεηαη ζην ζεκείν απηφ ν ξφινο ηνπ 

εγέηε ηεο αιιαγήο θαζψο θαη ηεο νκάδαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αιιαγήο, νη νπνίνη απφ θνηλνχ ζα κεηαηξέςνπλ ηελ αληίζηαζε, ηνπο θφβνπο θαη ηηο 

αλαζθάιεηεο ζε επθαηξίεο γηα εμέιημε, πξφνδν θαη επηηπρία (Rowold 2014). 
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1.5.2  Αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Η πξνβαιιφκελε αληίζηαζε απέλαληη ζε κηα αιιαγή κπνξεί λα κεησζεί. Δίλαη 

ζεκαληηθφ φκσο ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ λα έρνπλ ππφςε πσο είλαη ζρεδφλ 

αλέθηθην λα ππάξμεη αιιαγή ρσξίο λα ππάξμεη ε αλάινγε αληίζηαζε. Καηά ηνπο Paton 

θαη McCalman, πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

αληίζηαζεο είλαη ε θαηάιιειε νξγαλσζηαθή αλάπηπμε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ 

δηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ (Paton et al, 2008).  Δπηπξφζζεηα, 

ζχκθσλα κε ηνπο Rowold (Rowold 2014) θαη Boddy (Boddy, 2008), ε αιιαγή κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί πνιχ πην «αλψδπλα» φηαλ νη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αθνζησζνχλ ζην λα εληνπίζνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο αιιαγήο 

πξνο φιεο ηηο νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δπίζεο, γηα λα πηνζεηεζεί θαηά ην δπλαηφλ 

πην νκαιά ε αιιαγή ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη ην ζρέδην αιιαγήο λα 

επηκεξηζηεί ζε κηθξέο αιιαγέο, ψζηε λα απνθεπρζεί θαηά ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ην λα 

ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη πσο νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ ξηδηθά. Μεξηθέο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο ηα αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο άηνκα κπνξνχλ 

λα πξνβνχλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά ε αιιαγή ζε έλαλ 

νξγαληζκφ είλαη νη αθφινπζεο (Robbins et al, 2011): 

 Πιεξνθόξεζε: Όηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ελ γλψζεη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ ζα πεξηνξηζηεί. Πέξα 

απφ ηελ θαηαλφεζε, ζα πηζηέςνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή.  

 Σπκκεηνρή: Όηαλ θάπνηνο ιακβάλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα έλα ζέκα, νη πηζαλφηεηεο λα αληηηαζεί ζηε ζπλέρεηα κεηψλνληαη ζεκαληηθά 

(Chaula, Kelloway 2004).  

 Υπνζηήξημε: ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλεζπρία, ν θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη πςειά, ε ππνζηήξημε απφ πιεπξάο δηνίθεζεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη. Η ππνζηήξημε κπνξεί λα είλαη, ελζάξξπλζε, παξαθίλεζε νηηδήπνηε 

θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν γηα θάζε πεξίπησζε.  

 Δεκηνπξγία ηζρπξώλ δεζκώλ: Όηαλ ν εξγαδφκελνο ληψζεη γηα ηνλ πξντζηάκελν 

θαη ην ηκήκα ηνπ νηθεηφηεηα θαη αζθάιεηα, ηφηε είλαη πην πηζαλφ φηη θαη ν ίδηνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζηεξίμεη ηελ αιιαγή θαη ζα πξνζπαζήζεη γηα ηελ θαηά ην 

δπλαηφ νκαιφηεξε πηνζέηεζε ηεο.  

 Φεηξαγώγεζε, Επηινγή- Πξόζιεςε:  Όηαλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ θάπνην 

κέξνο γηα επεξεαζκφ κηαο γλψκεο, ε νπνία ελδερνκέλσο λα επηηπγράλεηαη 

έπεηηα απφ δηαζηξέβισζε ζηνηρείσλ, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία 
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θεκψλ, ηφηε ππάξρεη ρεηξαγψγεζε. Δπλφεην είλαη πσο ε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα κεξηκλεί ψζηε λα πεξηνξίδεη αλ φρη λα εμαιείςεη ηελ 

ρεηξαγψγεζε. Αληηζέησο, ε πξφζιεςε-επηινγή απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ 

ρεηξαγψγεζεο κε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή. θνπφο δειαδή είλαη νη εγέηεο ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα πεηζζνχλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αιιαγή. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί 

πσο θαη εδψ ειινρεχεη ν θίλδπλνο, νη εξγαδφκελνη λα ληψζνπλ φηη εμαπαηψληαη 

απηή ηε θνξά φρη κφλν απφ ηελ δηνίθεζε αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εγέηεο 

ηνπο θη έηζη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ λα απμεζεί πεξηζζφηεξν.  

 Επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αηόκσλ: Όπσο είλαη ινγηθφ νξηζκέλνη άλζξσπνη απφ 

ηελ θχζε ηνπο είλαη πην δεθηηθνί ζηηο αιιαγέο. Γελ ηνπο θνβίδεη ην λα 

δνθηκάδνπλ λέα πξάγκαηα, λα αληηκεησπίζνπλ θηλδχλνπο θαη λα κεηαβάιινπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, επηιέγνληαο άηνκα ηα νπνία είλαη 

πεξηζζφηεξν αλεθηηθά ζηηο αιιαγέο, ε επηρείξεζε κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

αληίζηαζεο. Απηφ θπζηθά, πξνυπνζέηεη πσο ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα θαη δνκέο πξνθεηκέλνπ ε επηινγή 

πξνζσπηθνχ λα γίλεη κε κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 Εμαλαγθαζκόο: Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ νη εξγαδφκελνη είλαη 

αλέλδνηνη σο πξνο ηελ ζηάζε πνπ θξαηνχλ απέλαληη ζηελ αιιαγή. Γηα λα ην 

αληηκεησπίζεη απηφ ν νξγαληζκφο πηζαλφ είλαη λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απεηιέο θαη εμαλαγθαζκφ.  

χκθσλα κάιηζηα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Nastase, Giuclea θαη Bold (Nastase 

et al, 2012), μεθηλψληαο κε ηελ βαζηθή ππφζεζε φηη νη αιιαγέο γίλνληαη απφ αλζξψπνπο 

θαη απεπζχλνληαη επίζεο ζε αλζξψπνπο, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζεσξείηαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο. Σα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε θάζε πξφγξακκα αιιαγήο 

(Arnold 2015). Θα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε θαη επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηηπρία ησλ κειψλ ηνπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνυπνζέηεη πσο ε 

επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα επσκηζηνχλ ην βάξνο ηεο επζχλεο γηα αιιαγή ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε επίζεο κεγάιε πξνζνρή. 
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1.6. Η εηοηκόηεηα γηα αιιαγή 

(Lehman, Greener, Simpson 2002), (Eby, Adams, Rusell & Gaby 2000) 

Έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο γηα ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ είλαη ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή. Τπάξρεη δειαδή κεγάιε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ  ησλ παξαγφλησλ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή θαη επηηπρία αιιαγήο. 

Μάιηζηα ε ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή, δειαδή φζν πην ζσζηά κεξηκλεί έλαο 

νξγαληζκφο γηα ην ζέκα ησλ αιιαγψλ, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

θαη αζθαινχο επηβίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπξφζζεηα, επλφεην είλαη πσο φηαλ ν 

νξγαληζκφο έρεη πξνλνήζεη γηα ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ζε πηζαλέο αιιαγέο, ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή πνπ ζα εκθαληζηεί ζα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ 

λα πνχκε πσο κεηαμχ ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή θαη ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

ππάξρεη κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Όζν πην ζσζηά πξνεηνηκαζκέλνο είλαη ν νξγαληζκφο 

θαη φζν πην ελζσκαησκέλε έρεη κέζα ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ηελ αιιαγή, ηφζν ιηγφηεξνη 

νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη ινηπέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ επηρείξεζε ζα 

αληηδξάζνπλ θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα απνθχγνπλ ηελ αιιαγή. Μηα πξνζέγγηζε 

αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή είλαη πσο ε επηιερζείζα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

δηαρείξηζε κηαο αιιαγήο πξέπεη λα έρεη απνθαζηζηεί πξηλ αθφκε εκθαληζηεί ε αλάγθε 

γηα αιιαγή. Μάιηζηα δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή ν ηζρπξηζκφο πσο φηαλ ν νξγαληζκφο έρεη 

κεξηκλήζεη θαηάιιεια θαη είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο, ε αιιαγή ελδερνκέλσο 

λα είλαη θαη αλεπαίζζεηε επί ηεο νπζίαο. ην ζηάδην απηφ ινηπφλ, ην ηκήκα ηεο 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (HR Department) κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη ελεξγά. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ δελ ιεηηνπξγεί ηέηνην ηκήκα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηφηε ην έξγν 

κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ηα άηνκα (ή έζησ ην άηνκν) πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην 

πξνζσπηθφ. Έξγν ησλ ηειεπηαίσλ ζα απνηειεί ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

γχξσ απφ φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή. Απηφ δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα πσο ηα άηνκα απηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αιιαγήο. Ο ξφινο ηνπο 

ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθφο, σζψληαο απφ ηελ 

κία ηα κέιε λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο θαη 

απφ ηελ άιιε λα ελεκεξψλνπλ θαη λα ζπκβνπιεχνπλ ηνπο εγέηεο ηεο αιιαγήο γηα ην 

πψο ζα ήηαλ θαιχηεξν θαη δηαρεηξηζηεί ε θάζε νκάδα εξγαδνκέλσλ.  ηελ εηνηκφηεηα 

γηα αιιαγή ηνλ θχξην ξφιν έρνπλ θπζηθά ηα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

(Armenakis et al 2009). Όηαλ έρνπλ επηιερζεί ηα θαηάιιεια άηνκα κε ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα γηα λα επσκηζηνχλ ηελ επζχλε ηεο εηνηκαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ γηα αιιαγή, 
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ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα νκάδα ηθαλψλ αηφκσλ, πνπ επεξεάδνπλ, παξαθηλνχλ θαη 

θαζνδεγνχλ ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο ζε έλα λέν κέιινλ (Edmonds 2011). 

 

1.7. Σα ζηάδηα κηας αιιαγής 

Κάζε αιιαγή ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα ζπκβεί ζε έλαλ νξγαληζκφ δηέξρεηαη απφ 

ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα εμήο (Υπηήξεο 2013):  

I. Δηαγλσζηηθό Σηάδην 

II. Σηάδην Πξνγξακκαηηζκνύ 

III. Σηάδην Υινπνίεζεο 

IV. Σηάδην Αμηνιόγεζεο 

Ι. Γηαγλσζηηθφ ηάδην 

ην ζηάδην απηφ αλαιχνληαη θαη δηεξεπλψληαη νη αιιαγέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο αλαιχνληαη ζε βάζνο νη 

πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν νξγαληζκφο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο αιιαγέο. Αθφκε, ζην ζηάδην απηφ αμηνινγείηαη ε απφθιηζε ε νπνία 

ππάξρεη (εάλ ππάξρεη) κεηαμχ ηνπ ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη θαη λα επηηχρεη ν νξγαληζκφ 

δεδνκέλσλ ησλ πφξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη ηνπ ηη ηειηθά θαηαθέξλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκε, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ηα αξκφδηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε α) ην πνπ βξίζθεηαη ν νξγαληζκφο 

απηήλ ηελ πεξίνδν, β) πνπ επηζπκνχλ ηα κέιε θαη ε δηνίθεζε λα θηάζεη θαζψο θαη γ) 

γηαηί. Βέβαηα, ε δηεξεχλεζε ησλ αξλεηηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. 

Δπηβάιιεηαη δειαδή, νη θνξείο ηεο αιιαγήο λα απαληήζνπλ επίζεο ζε κεξηθά αθφκε 

εξσηήκαηα φπσο:  

 Πνηα είλαη εθείλα ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ εληνλφηεξα ηνλ νξγαληζκφ; 

 Πνηεο είλαη νη αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ; 

 Πνηεο αιιαγέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

ηα πξνβιήκαηα απηά; 

 Πνηεο είλαη νη δπλάκεηο εθείλεο νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή; 

 Πνηνη ζηφρνη έρνπλ νξηζηεί, θαζψο επίζεο πσο επξφθεηην λα αμηνινγεζνχλ. 
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II. ηάδην πξνγξακκαηηζκνχ 

ην ζηάδην απηφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο. Δπλφεην είλαη πσο, γηα λα 

ππάξρεη απνηέιεζκα, νη ζηφρνη ζα πξέπεη αθελφο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, αθεηέξνπ λα 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. Γηα λα επηηεπρζνχλ ζα πξέπεη νη ζηφρνη λα έρνπλ ηεζεί έπεηηα 

απφ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. 

Δπηπιένλ, νη ζηφρνη ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο 

φπνπ ν νξγαληζκφο αθνινπζεί.  Γηα κεγαιχηεξε επθνιία δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο, 

νη ζηφρνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ σο εμήο: α) εζσηεξηθνί ζηόρνη θαη β) εμσηεξηθνί 

ζηόρνη.  Οη εζσηεξηθνί ζηφρνη ηίζεληαη γηα αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ θαη νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο νξγαληζκνχ. Απφ ηελ άιιε, νη 

εμσηεξηθνί ζηφρνη, αθνξνχλ αιιαγέο νη νπνίεο λαη κελ επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

αθνξνχλ φκσο πεξηζζφηεξν  ηνλ νξγαληζκφ ζην ζχλνιν ηνπ. Δηδηθφηεξα, παξαδείγκαηα 

εζσηεξηθψλ ζηφρσλ είλαη ηα εμήο: αιιαγέο ζηα θίλεηξα θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ζηηο γλψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θιπ. Απφ ηελ άιιε, παξαδείγκαηα εμσηεξηθψλ ζηφρσλ είλαη: αιιαγέο 

ζηνλ δείθηε θεξδψλ, αιιαγή ζηα κεξίδηα αγνξάο, ζηνλ ξπζκφ παξαγσγήο θιπ.  

Όηαλ νη ζηφρνη θαη θπξίσο νη εζσηεξηθνί έρνπλ ηεζεί ζσζηά θαη έγθαηξα, έλα 

ζεκαληηθφ φθεινο είλαη πσο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ζηνλ νξγαληζκφ. 

III. ηάδην πινπνίεζεο 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη πσο ζηξαηεγηθή θαη ηερληθέο γίλνληαη 

πξάμε. Όπσο είλαη ινγηθφ, γηα λα επηηχρεη κηα αιιαγή, ν ξφινο ηφζν ηνπ θνξέα- εγέηε 

φζν θαη ησλ πξνγξακκαηηζηψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Αθφκε φκσο, ε επηηπρία 

ζηεξίδεηαη θαη ζην θαηά πφζν ν νξγαληζκφο ζην ζχλνιν ηνπ ζα εληζρχζεη ή φρη ηε λέα 

ζπκπεξηθνξά.  

III. ηάδην αμηνιφγεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ην ηειηθφ ζηάδην ζηε δηαδηθαζία κηαο αιιαγήο. Δδψ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζηφρσλ. ην ζηάδην απηφ, ε επαξθήο 

πιεξνθφξεζε θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη ζπλερνχο επαλαπιεξνθφξεζεο 

ζεσξνχληαη παξάγνληεο θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπλφινπ ηεο αιιαγήο. Δδψ 

θαζνξίδεηαη επίζεο πνηα ζηνηρεία- δείθηεο ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη λα 

παξαθνινπζεζνχλ. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, νη 
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αιιαγέο ζπγθεθξηκέλα ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν νκάδαο θαζψο 

επίζεο θαη ζην ζχλνιν φινπ ηνπ νξγαληζκνχ. Δχινγν είλαη πσο ζην ζεκείν απηφ 

αθφκε, απνθαζίδεηαη ηη ζα ζπκβεί θαη πσο ν νξγαληζκφο ζα δξάζεη ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απνθιίλεη απφ ην επηζπκεηφ. 

 

1.8. Γοθηκαζηηθή Αιιαγή 

(Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο 2003) 

ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ε αιιαγή πνπ έρεη επηιερζεί λα γίλεη αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο θαη αληίζηνηρν πνιινί πφξνη, 

ηφηε θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξνζνκνίσζε ηεο αιιαγήο, δειαδή 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ή κνλάδα ή αθφκε θαη 

δηαδηθαζία γηα έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ηα άηνκα ηα νπνία απαζρνινχληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

ζηα νπνία δνθηκάδεηαη ε αιιαγή, ιεηηνπξγνχλ θαη εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

νξηδφκελνπο απφ ηελ αξκφδηα νκάδα ηξφπνπο, αθνινπζψληαο ηηο αλάινγεο ηαθηηθέο, 

νδεγίεο θαη εληνιέο γηα έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έπεηηα αμηνινγείηαη ην ζρέδην 

θαη δειψλεηαη ε ηειηθή ππνζηήξημε ή δηαθσλία. Η δνθηκαζηηθή αιιαγή έρεη αλαπηπρζεί 

σο δηαδηθαζία, κε γλψκνλα πσο φηαλ ηα κέιε δνθηκάδνπλ ζηελ πξάμε ηελ αιιαγή, είλαη 

πνιχ πηζαλφ φηη ζα κεησζεί ν θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα, ζα εληνπηζηνχλ εγθαίξσο ηα 

πξνβιήκαηα θαη ζα κεηαβιεζεί θαηάιιεια ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην αιιαγήο πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ ηειηθή ζπλνιηθή αιιαγή. Σν ζχλνιν ησλ σθειεηψλ απφ ηελ 

δνθηκαζηηθή αιιαγή πνπ απνιακβάλνπλ εξγαδφκελνη θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. 

Εξγαδόκελνη 

 Γνθηκάδνπλ ζηελ πξάμε ηελ αιιαγή, θαη έρνπλ ρξφλν λα δηακνξθψζνπλ ζηάζε 

σο πξνο απηή πξνηνχ ε αιιαγή πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ 

 Έρνπλ ηνλ ρξφλν λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα ζπλεζίζνπλ ηελ αιιαγή, 

κεηαβάιινληαο ζηαδηαθά ρσξίο βηαζχλε θαη πίεζε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο 

ζηάζεηο ηνπο 

 Η γλψκε ηνπο απνθηά βάζε θαη ηζρχο θαζψο κηινχλ πιένλ κε γεγνλφηα θαη 

απνδείμεηο θαη φρη κε εηθαζίεο 
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Αλώηαηε δηνίθεζε 

 Μπνξεί λα εθηηκήζεη θαιχηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ην ζχλνιν ηνπ 

ζρεδίνπ, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο πξηλ ηελ 

ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

 Μπνξεί λα δηαπηζηψζεη εγθαίξσο θαη κε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηπρφλ 

ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αιιαγήο. 

 

Κεθάιαηο 2
ο
 : Η δηατείρηζε ηες αιιαγής 

 “There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more 

uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of 

things” 

Niccolo Machiavelli, “The Prince”( 1513) 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν ησλ Lorenzi, Riley, δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο νλνκάδεηαη 

ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο «θηάλεη» ζε κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία 

έρεη θξίλεη σο ηδαληθή θαη θαηάιιειε γηα ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηελ επηηπρία ηνπ. Σα 

άηνκα ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο δελ επηδηψθνπλ 

απιά ηελ επίηεπμε ηνπ πιάλνπ. Πξψην ηνπο κέιεκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο 

γηα αιιαγή. ηε ζπλέρεηα, επηδηψθνπλ λα «κεηαηξέςνπλ» ηα άηνκα ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

θνξείο ηεο αιιαγήο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην φξακα. Η δπλαηφηεηα θαη ε επρέξεηα 

γηα αιιαγέο άκεζεο, απνηειεζκαηηθέο θαη ζπλερείο είλαη εθείλε ε νπνία ζα δηαρσξίζεη 

ηνπο ληθεηέο απφ ηνπο ληθεκέλνπο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ (Lorenzi et 

al 2000). Φπζηθά πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε βαζηά πσο επεηδή θάζε νξγαληζκφο απνηειεί 

κηα απηφλνκε, αλεμάξηεηε θαη δηαθνξεηηθή νληφηεηα, αληίζηνηρα θαη ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο αιιαγψλ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί αλάινγα. Η αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε 

θαλφλσλ ειινρεχεη θηλδχλνπο. Όπσο κάιηζηα αλαθέξεηαη (Stanleigh, 2008),(Pfeifer, 

Schmitt, Voigt 2005)  ζχκθσλα κε πιεζψξα εξεπλψλ πνζνζηφ πεξίπνπ ίζν κε 75% 

αλαθέξεηαη ζε απνηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο γηα αιιαγή. Δπίζεο ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ ζχκβνπινη ηεο θνξπθαίαο ζηνλ θιάδν εηαηξίαο McKinsey 

ζπκπέξαλαλ πσο κφλν έλα ηξίην ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο εθηηκήζεθαλ σο 
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πεηπρεκέλα απφ ηνπο εγέηεο ησλ αιιαγψλ (Meany and Pung 2008), (Armenakis et al 

2009).  Δλδέρεηαη δειαδή έλα πξφγξακκα αιιαγήο ζε έλαλ νξγαληζκφ λα επηθέξεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ελψ γηα θάπνηνλ άιινλ νξγαληζκφ λα κελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ (Edmonds 2011). Δπηπξφζζεηα, θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζεσξείηαη θαη ε ππνκνλή. Γηα λα ππάξμεη απνηέιεζκα, 

απαηηείηαη ρξφλνο. Πνιιέο θνξέο, ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμνπλ πην άκεζα 

απνηειέζκαηα, πξνβαίλνπλ ζηελ παξάιεηςε κεξηθψλ ή θαη αξθεηψλ βεκάησλ θαη 

ελεξγεηψλ απφ ην αξρηθφ πιάλν δξάζεο. Κάηη ηέηνην, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Kotter 

ζην άξζξν ηνπ (Kotter 2007), κπνξεί λα παξέρεη ηελ αίζζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο, πνηέ φκσο δελ απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αθφκε, 

ππνζηεξίδεη πσο ιάζε θαη παξαιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρεδίσλ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο αθφκε θη αλ απηέο νη παξαιείςεηο έρνπλ εθηηκεζεί 

σο κε ζεκαληηθέο.  

Αο θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζην πσο δηαρεηξηδφηαλ κηα αιιαγή ζπλήζσο ζηνπο 

νξγαληζκνχο κέρξη πξφζθαηα. Σα πξάγκαηα έκνηαδαλ λα είλαη απιά. Η αλψηαηε 

δηνίθεζε φξηδε ηη πξέπεη λα γίλεη, απφ πνηνλ θαη πφηε. Έπεηηα, απηφ πνπ έκεηλε ήηαλ 

εμίζνπ απιφ – ε εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ. χκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ κάλαηδεξ γηα 

λα «δνπιέςεη» ε αιιαγή, ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ έπξεπε απιψο λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

νδεγίεο ηνπο, νη νπνίεο ζα ηνπο «κεηέθεξαλ» απφ ην ζηάδην πνπ βξηζθφηαλ ηελ 

παξνχζα ζηηγκή ν νξγαληζκφο εθεί φπνπ νη ίδηνη επηζπκνχζαλ λα θηάζνπλ. εκαληηθή 

είλαη ε παξέκβαζε ησλ Bridges θαη Mitchell, νη νπνίνη ηνλίδνπλ πσο ην «εθεί» , δελ 

δειψλεη απιψο ηελ επηζπκία ησλ εγεηψλ, αιιά πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα αιιαγή 

πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα επηβηψζεη επί ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ αλά πάζα 

ζηηγκή (Bridges et al 2000). 

 

2.1. Μοληέια δηατείρηζες αιιαγώλ 

Πιεζψξα ζεσξηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο κηαο αιιαγήο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ζηαζνχκε ζηελ 

αλάιπζε κεξηθψλ εμ απηψλ νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί σο νη πιένλ θαηάιιειεο, κε επξεία 

απήρεζε θαη εθαξκνγή ζηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  
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2.1.1 Σν κνληέιν ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Lewin 

Έρεη επηθξαηήζεη παγθνζκίσο ε άπνςε φηη ν «παηέξαο» ηνπ πεδίνπ ησλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ ζεσξείην ν Kurt Lewin. Η ζεσξία ηελ νπνία αλέπηπμε γχξσ απφ ην πεδίν ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζεσξείηαη ζεκειηψδεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο έθηνηε 

(Burnes 2004, Brisson- Banks 2010). χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Kurt Lewin, γηα λα 

επηηεπρζεί νκαιά, κηα αιιαγή ζε έλαλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα δηαδερζεί απφ ηξία 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Σα βήκαηα απηά είλαη: 

o Απνπαγηνπνίεζε (unfreezing) 

o Αιιαγή (change) 

o Επαλαπαγηνπνίεζε (refreezing) 

Απνπαγηνπνίεζε (unfreezing) 

ην ζηάδην απηφ ε θαηάζηαζε ε νπνία επηθξαηεί ζηνλ νξγαληζκφ κέρξη ζήκεξα ηείλεη 

λα αιιάμεη. Δδψ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο δηαθφξνπο θίλδπλνπο πνπ 

ειινρεχνπλ θαζψο επίζεο ζηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δνζνχλ ζηα άηνκα ηνπ 

νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα ππνδερηνχλ κε ζεηηθή δηάζεζε ηελ 

αιιαγή. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ θ. Richie ζην ζηάδην απηφ αθηεξψλεηαη 

ζεκαληηθφο ρξφλνο ζην πξνζσπηθφ ψζηε λα απνδερηεί ηελ αιιαγή, λα θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη λα μεπεξάζεη ην status quo (Richie 2006).  

Αιιαγή (change) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο, ηα νξάκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

εγεηψλ ηεο αιιαγήο, ζην ζηάδην απηφ ελεξγνπνηείηαη ν νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν νξγαληζκφο ζα 

εηζέξζεη ζε έλα ζηάδην αιιαγψλ, νη επί κέξνπο νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζα ρξεηαζηνχλ έλα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κέρξη 

ηψξα ιεηηνπξγνχζαλ θαη λα ζπλεζίζνπλ ζηνλ λέν.  

Δπαλαπαγηνπνίεζε (refreezing) 

ηφρνο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο αιιαγήο ζην ζηάδην απηφ είλαη ε θαζηέξσζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί σο λέα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. εκαληηθφ 

είλαη λα δνζεί ε αλάινγε πξνζνρή ζε θάζε νκάδα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο γηα 

παξάδεηγκα ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή δελ είλαη ίδηνο γηα φινπο. 

Πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα αλαδηνξγάλσζε θαη λέα ιεηηνπξγία κε λέα ζπζηήκαηα θαη λέεο 
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δηαδηθαζίεο. Δάλ ηα παξαπάλσ επηηεπρζνχλ νκαιά, ε απηνπεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

εληζρχεηαη θαη πιένλ αληηκεησπίδνπλ θαη πάιη κε αηζηνδνμία ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

Μηα θαιή ηδέα γηα λα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε αηζηνδνμία θαη ε απηνπεπνίζεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ήηαλ, απφ πιεπξάο ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

αιιαγήο λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επίηεπμε ηνπ πιάλνπ, 

επηζεκαίλνληαο ηνπο πσο ρσξίο απηνχο ζρεδφλ ηίπνηα απφ φηη ηειηθά επηηεχρζεθε δελ 

ζα είρε ζπκβεί.  

Αξρηθά δειαδή, μεθηλνχκε κε ηελ ππφζεζε φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη 

ν νξγαληζκφο ζεσξείηαη σο θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο (Boddy, 2008). Η θαηάζηαζε απηή 

είλαη πξνζσξηλή ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Κηλεηήξηεο δπλάκεηο πξνζπαζνχλ 

λα κεηαβάιινπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο (Burnes 

2004). Οη δπλάκεηο απηέο ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο 

νκάδεο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, κεηαβάιινληαο αλάινγα θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο. Απφ ηελ 

άιιε, δπλάκεηο αληίζηαζεο πξνζπαζνχλ λα απνηξέςνπλ κηα αιιαγή απφ ην λα ζπκβεί, 

ή λα σζήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ πξνο κηα άιιε πιεπξά. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο 

δπλάκεσλ απνηεινχλ ηα αθφινπζα: ε ήδε ππάξρνπζα ηερλνινγία, έιιεηςε πφξσλ 

νηθνλνκηθψλ ή θαη άιισλ, αληίζεζε αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, θαη πνιιέο άιιεο. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε αληίζηαζε, αηνκηθή θαη νκαδηθή, 

ζα πξέπεη αξρηθά νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο λα απμεζνχλ πξνθεηκέλνπ ε επηδησθφκελε 

ζπκπεξηθνξά λα παξνπζηάζεη απφθιηζε απφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί επηζεκαίλνληαο (νη κάλαηδεξ) ζηνπο εξγαδφκελνπο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο απφ 

ηελ αιιαγή, θαζψο επίζεο πεξηγξάθνληαο κε ιεπηνκέξεηα πνηα ζα είλαη ε θαηάζηαζε 

ζην κέιινλ.  Αληίζεηα, εθείλεο νη δπλάκεηο νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αληίζηαζε θαη 

σζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα αληηζηαζεί ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 

πξέπεη λα κεηψλνληαη ζπλερψο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί επηθνηλσλψληαο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνλίδνληαο ηνπο πσο ηα πξνβιήκαηα ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ηφζν 

έληνλα φζν ηα ζεσξνχλ ή θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο ιέγνληαο πσο νη δπζθνιίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα είλαη πξνζσξηλέο. Δθείλν βέβαηα  πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε νη 

νξγαληζκνί είλαη πσο ε αιιαγή πξέπεη λα ζπκβαίλεη εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν έρεη νξηζηεί πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πνπ 

αθνξά ηελ αιιαγή. Αιιαγέο νη νπνίεο απαηηνχλ πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα νπνία κάιηζηα δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νξζά, είλαη ζρεδφλ 

θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ. Φπζηθά, αθφκε θαη φηαλ ε αιιαγή επηηεπρζεί, δελ 

ζεκαίλεη πσο ν νξγαληζκφο πξέπεη λα επαλαπαπηεί, Δθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη ζην 
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ζηάδην απηφ είλαη ε παγίσζε θαη ε εγθαζίδξπζε ηεο λέαο θαηάζηαζεο. θνπφο δειαδή 

ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε. Δάλ 

δειαδή ε λέα θαηάζηαζε δελ επαλαπαγησζεί, είλαη πνιχ πηζαλφ νη εξγαδφκελνη ή θαη 

άιινη θνξείο λα επηδηψμνπλ ηελ επηζηξνθή ζε κηα παξειζνληηθή θαηάζηαζε. Καηά 

ζπλέπεηα, εθείλν πνπ επηδηψθεη ν νξγαληζκφο ζην ζηάδην απηφ είλαη ε εμηζνξξφπεζε 

κεηαμχ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπγθξάηεζεο.  

 

2.1.2. Σν κνληέινπ Richard Beckhard  

(Brisson-Banks 2010) 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αιιαγήο πεξηγξάθεηαη 

ακέζσο παξαθάησ: 

 Θέζπηζε ζηφρσλ θαη πεξηγξαθή ηεο επηδησθφκελεο θαηάζηαζεο θαζψο επίζεο 

ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηθξαηνχλ ζηνλ νξγαληζκφ έπεηηα απφ ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 χγθξηζε ηεο παξνχζεο θαηάζηαζεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Καζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή. 

 Δπηινγή ηεο αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθήο θαζψο επίζεο ησλ δηαθφξσλ πιάλσλ 

έπεηηα απφ εθηελή κειέηε πνηθίισλ παξαγφλησλ νη νπνίνη δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ ην πιάλν ηεο αιιαγήο εηδηθά θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εηζαγσγήο ηεο 

αιιαγήο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί έγθαηξα ε αλάγθε γηα αιιαγή, ζην άξζξν “Managing 

change and transitions: a comparison of different models ad their commonalities” 

(Brisson- Banks 2010), πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ αλαθνξψλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηεηξάκελνπ. Φπζηθά θάηη ηέηνην δελ κπνξεί απζαίξεηα λα ζεσξεζεί σο θαλφλαο γηα 

ζίγνπξε επηηπρία. Σν θαηά πφζν νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ έγθαηξν 

θαη έγθπξν δείθηε εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ζε θάζε επίπεδν θαη πεξηβάιινλ, ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ κειεηεηψλ θαη 

άιινπο.  
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2.1.3. To κνληέιν ηνπ Thurlay  

(Brisson-Banks 2010) 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξνηείλεη πέληε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αιιαγψλ. Όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε ζηξαηεγηθή, θάζε κία απφ ηηο πέληε ελέρεη ηφζν 

πιενλεθηήκαηα φζν φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα. Καη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο είλαη αξρηθά λα θαηαλνεζεί ε αλάγθε γηα αιιαγή απφ ην ζχλνιν 

ηνπ νξγαληζκνχ. Παξαθάησ αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλάιπζε γηα θάζε απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο. 

 Άκεζε (Directive): Η ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ έρεη μεζπάζεη θάπνηα θξίζε θαη πξέπεη λα γίλεη θάηη άκεζα 

γηα λα αληηκεησπηζηεί. Καηά ζπλέπεηα, έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο δξάζεο. 

Παξ’ φια απηά, έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη πσο δελ ιακβάλεη ηδηαίηεξα 

ππφςε ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα φζσλ δελ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο αιιά παξ’ φια απηά ε αιιαγή ζα ηνπο επεξεάζεη.  

 πκβηβαζηηθή (Bargained): Η ζηξαηεγηθή απηή αλαγλσξίδεη πσο γηα λα ππάξμεη 

απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπκβηβαζκφο, ακνηβαία θαηαλφεζε θαη 

ππνρσξήζεηο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο φζν θαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθξηηηθά κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζηξαηεγηθή, ε ηειεπηαία 

αλαγλσξίδεη πσο ηα άηνκα ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ιφγν. Απφ ηελ άιιε, φιε απηή ε δηαδηθαζία ησλ ζπδεηήζεσλ, 

ππνρσξήζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ δπζηπρψο απαηηεί ρξφλν ν νπνίνο είλαη 

πνιχηηκνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ. 

 «Καξδηέο θαη κπαιά» (Hearts and minds): Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ηζρπξή αλάκεημε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

νκάδσλ. Σν φξακα έρεη πξνσζεζεί ζην κπαιφ φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζεηηθή δηάζεζε θαζψο θαη ηελ ελεξγή 

ζπλεηζθνξά απηψλ γηα έλα λέν κέιινλ γηα ηνλ νξγαληζκφ.  Απφ ηελ άιιε, φπσο 

θαη παξαπάλσ, γηα λα επηηεπρζνχλ φια απηά απαηηείηαη ρξφλνο θαη ζθιεξή 

πξνζπάζεηα, θάηη ην νπνίν θαζπζηεξεί ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Αλαιπηηθή (Analytical): Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά ελεξγεηψλ μεθηλψληαο κε ηελ 

δηάγλσζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ, ζπλερίδνληαο κε ηελ ζέζπηζε 
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ζηφρσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ζέζπηζε ησλ επφκελσλ ζηφρσλ. 

 Βαζηζκέλε ζηελ δξάζε (Action- Based):  Με κηα πξψηε ζθέςε, ε παξνχζα 

ζηξαηεγηθή πξνζνκνηάδεη ηδηαίηεξα ηελ ακέζσο παξαπάλσ. Η δηαθνξά ηνπο 

σζηφζν, έγθεηηαη ζηελ ελεξγφ δξάζε θαη παξέκβαζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο ηελ ηζρπξή αλάκεημε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ. Μεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθαηαιέγεηαη ε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο θαζψο ε πξναλαθεξφκελε αλάκεημε έρεη σο 

απνηέιεζκα ην λα ζεσξνχλ σο πξνζσπηθή ππφζεζε ηελ αιιαγή φια ηα κέιε 

νπφηε θαη ε ζπκβνιή ηνπο λα είλαη αληίζηνηρε. Απφ ηελ άιιε, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη πξνεγνπκέλσο, φιεο απηέο νη ελέξγεηεο έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη πξνηνχ έλα πξφγξακκα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή.  

Δχινγν είλαη πσο ε επηινγή κηαο ή θαη ζπλδπαζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ επαθίεηαη ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά. Δπηπιένλ, γηα θάζε πξφβιεκα κπνξεί λα 

αθνινπζεζεί θαη δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή. Άιισζηε, φπσο ηνλίδεη ν θ. Lockitt, ζην 

άξζξν ησλ Brisson θαη Banks, ζειίδα 247 (Brisson,Banks 2010) «ε δεμηόηεηα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο αιιαγώλ έγθεηηαη ζην λα αλαγλσξίδεηο πνηα ζηξαηεγηθή ζα 

επηιέμεηο, πόηε, πνπ θαη πσο ζα ηηο εθαξκόζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηο πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθόο» (Lockitt 2004). 

 

2.1.4. Σν ζρέδην νθηψ βεκάησλ ηνπ Kotter γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο  

(Kotter 2007, Brisson,Banks 2010, Robbins et al 2011, Todnem 2005, Pfeifer et al 

2005) 

Βαζηδφκελνο ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Lewin, ν John Kotter επηδίσμε λα 

πξνζεγγίζεη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Πξψηε ελέξγεηα 

ινηπφλ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ ιαζψλ ησλ κάλαηδεξ ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ κηα αιιαγή. Μεξηθά απφ ηα ζπλεζέζηεξα απηά ιάζε απνηεινχλ 

ηα αθφινπζα: έιιεηςε δεκηνπξγίαο αίζζεζεο επείγνληνο αλάγθεο γηα αιιαγή, έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαηάιιειεο νκάδνο γηα ηε δηαδηθαζία αιιαγήο, έιιεηςε νξάκαηνο, 

αδπλακία αληηκεηψπηζεο εκπνδίσλ, αδπλακία ζηελ δηάδνζε ηνπ νξάκαηνο ζηα 

ππφινηπα κέιε, αδπλακία πξνζαξκνγήο ηεο αιιαγήο ζχκθσλα κε ηελ εηαηξηθή 

θνπιηνχξα, ιαλζαζκέλε ζεψξεζε νξζήο θαη νκαιήο δηαρείξηζεο θαη πνιιά άιια. 

χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ ίδην, έλα αθφκε απφ ηα πιένλ ζπρλά ιάζε είλαη ε ζεψξεζε 
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«απηφ απνθιείεηαη λα ζπκβεί ζε εκάο». Πνιιά πξνγξάκκαηα αιιαγψλ απαηηνχλ πνιχ 

ρξφλν, ελδερνκέλσο θαη ρξφληα, θαη έηζη, αθφκε θαη θαηξφ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο 

εθαξκνγήο δχλαηαη λα γίλνπλ ιάζε ηα νπνία κπνξεί λα απνβνχλ κνηξαία ηφζν γηα ην 

πξφγξακκα αιιαγήο φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ γεληθά.   

ηε ζπλέρεηα, ν Kotter πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε νθηψ βεκάησλ ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπρλψλ 

πξνβιεκάησλ. Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε ζσζηή ηήξεζε θάζε ελφο απφ ηα 

βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί θαη λα πεηχρεη έλα πξφγξακκα. Σα βήκαηα απηά 

ινηπφλ θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηε κε ηήξεζε ηνπο πεξηγξάθνληαη ακέζσο 

παξαθάησ (Todnem, 2005): 

1) Γεκηνπξγία αίζζεζεο επείγνληνο γηα αιιαγή 

 Δδψ ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ν εθηελήο έιεγρνο, παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε 

ηεο αγνξάο, αλαγλψξηζε πηζαλψλ θξίζεσλ νη νπνίεο εάλ μεζπάζνπλ ζα 

επεξεάζνπλ άκεζα θαη έληνλα ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο επίζεο θαη αλαγλψξηζε 

πηζαλψλ επθαηξηψλ εμέιημεο θαη επηηπρίαο. 

 ε πεξίπησζε έιιεηςεο δεκηνπξγίαο ηνπ επείγνληνο, δηάθνξεο κηθξέο 

αιιαγέο δχλαηαη λα μεθηλήζνπλ λα ιάβνπλ ρψξα, είλαη φκσο δχζθνιν έσο 

αλέθηθην λα ζπλερίζνπλ κέρξη ηέινπο. 

2) Γεκηνπξγία ηζρπξήο ζπκκαρίαο κε θχξην ζηφρν ηελ εγεζία ηεο δηαδηθαζίαο 

αιιαγήο 

 χζηαζε κηαο νκάδαο ηθαλήο λα εγεζεί ηεο πξνζπάζεηαο γηα αιιαγή 

 Δλζάξξπλζε γηα νκαδηθή δνπιεηά κε θνηλφ φξακα, ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο 

 ε πεξίπησζε αδπλακίαο δεκηνπξγίαο ηζρπξήο ζπκκαρίαο, δχλαηαη ηα άηνκα 

λα ληψζνπλ πσο δελ ππνζηεξίδνληαη αξθεηά, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

νδεγήζεη ζε απνδπλάκσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζην πιάλν ηεο αιιαγήο 

3) Γεκηνπξγία νξάκαηνο γηα ηελ κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ 

 Η δεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο ζα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ αθχπληζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην φξακα 

 Δάλ θάζε κέινο μερσξηζηά δελ μεθαζαξίζεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ ην πνπ 

ζέιεη ν νξγαληζκφο λα θηάζεη, ην πιάλν δχλαηαη λα θαηαζηξαθεί θαζψο δελ 

ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
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4) Γλσζηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ζε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο 

 Αμηνπνίεζε θάζε κέζνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ νξάκαηνο 

 Γηακφξθσζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ έπεηηα απφ θαζνδήγεζε θαη θαηάιιειε 

ζπκβνχιεπζε. 

 Η έιιεηςε ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ απνηειεί αθφκε 

έλαλ θίλδπλν γηα απνηπρία ηνπ πιάλνπ. Η επηθνηλσλία πξέπεη λα επηδηψθεηαη 

κε θάζε κέζν, αλά πάζα ζηηγκή. 

5) Δλζάξξπλζε ησλ κειψλ λα παξακεξίζνπλ ηνλ θίλδπλν, λα επηιχζνπλ ηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα θαη λα ζηνρεχζνπλ ζην φξακα 

 Πξνζπέιαζε φισλ ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα. 

 Δγθαηάιεηςε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο ή ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα 

παξεκπνδίζεη ην πξφγξακκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άηνκν ην 

νπνίν αθφκε θαη έπεηηα απφ πξνζπάζεηα, αξλείηαη λα ζπκβάιιεη πξνο ην 

λέν νξίδνληα ζηνλ νπνίν απνβιέπεη ν νξγαληζκφο. 

 Δλζάξξπλζε γηα αλάιεςε ξίζθνπ, γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε, γηα ελεξγφ 

δξάζε. 

6) Οξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην φξακα, θαζψο 

επίζεο αληακνηβή ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηπρηψλ. 

 Αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο 

θαζψο επίζεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε. 

 Κάζε κέινο μερσξηζηά πξέπεη επίζεο λα θαηαλνήζεη πσο ε αιιαγή ζέιεη 

ρξφλν. Σα άηνκα ζπρλά ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο φηαλ ηα πξάγκαηα 

κέλνπλ γηα θαηξφ ζηάζηκα θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη νξαηά. Κάηη 

ηέηνην φκσο ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ζε θάζε πεξίπησζε. 

7) πλερήο αμηνιφγεζε, επαλεμέηαζε, θαη αλαπξνζαξκνγή φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

 Σν ζηάδην απηφ πξνυπνζέηεη, ηελ αιιαγή πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ελδέρεηαη λα εθηηκεζνχλ σο 

κε ζπκβαιιφκελεο ζην φξακα. 

 Πξνζέιθπζε, επηινγή θαη δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα κείλεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην 

πξφγξακκα αιιαγήο. 



 

 

29 

 Δπηδίσμε ζπρλήο αλαλέσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε λέα projects θαζψο 

επίζεο θαη άηνκα. 

 Η ιαλζαζκέλε ζεψξεζε πξφσξσλ επηηπρηψλ απνηειεί ίζσο ηνλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα έλα πξφγξακκα αιιαγήο, θαζψο κπνξεί λα ζέζεη 

ηνλ νξγαληζκφ ηειείσο εθηφο ξπζκνχ, κε απνηέιεζκα λα ραζεί πνιχηηκνο 

ρξφλνο θαζψο επίζεο θαη επθαηξίεο. 

8) Θέζπηζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ 

 Δλίζρπζε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αιιαγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο 

«εξγαιείν» ηελ αλάδεημε θαη επηζήκαλζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ λέσλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη νξγαλσζηαθήο επηηπρίαο.  

 Υξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

επηηπρία. 

 Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα επηβηψζεη θαη λα αληαπεμέιζεη κηαο 

αιιαγήο, ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο είλαη ην λα ελζσκαησζεί ε αιιαγή ζηελ 

εηαηξηθή θνπιηνχξα. Σα άηνκα δελ πξέπεη πνηέ λα επαλαπαχνληαη έπεηηα 

απφ κηα αιιαγή, θαζψο αξγά ε γξήγνξα κηα λέα αλάγθε ή επηζπκία ζα ζέζεη 

θαη πάιη ηνλ νξγαληζκφ ζε θαηάζηαζε αιιαγήο. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα ησλ κνληέισλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ αμίδεη λα 

ηνληζηεί πσο ε νκάδα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο αιιαγήο, ζα 

πξέπεη λα αθηεξψζεη ηελ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεπθνιχλνπλ 

ηα άηνκα ζην λα δέρνληαη ηηο αιιαγέο εάλ ζέινπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, ηνλίδνπκε θαη πάιη πσο ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα είλαη αδηάθνπε, ππελζπκίδνληαο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνην είλαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκφ θαη πσο ν νξγαληζκφο ζα θηάζεη ζε 

απηφ (Brisson-Banks 2010). 

χκθσλα κε ηνπο Pfeifer, Schmitt θαη Voigt (Pfeifer, Schmitt, Voigt 2005), ε 

θαζηέξσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζεσξείηαη θξίζηκε, παξ’ φια 

απηά φκσο εθείλν πνπ θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζσζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ βήκα πξνο βήκα. 

Άιισζηε, φπσο έρεη ππνζηεξίμεη ν «παηέξαο» ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ Kotter, ε 

παξάιεηςε βεκάησλ ην κφλν πνπ θαηαθέξλεη ελ ηέιεη είλαη ε ςεπδήο αίζζεζε 

ηαρχηεηαο ε νπνία πνηέ δελ απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Stanleigh 2008).  
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2.2. Οη περηορηζκοί ζηελ δηατείρηζε κηας αιιαγής 

ην ίδην άξζξν αλαιχνληαη θαη κεξηθέο θαηεγνξίεο πεξηνξηζκψλ ζηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ζρεδίσλ αιιαγήο. Δηδηθφηεξα, νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Πεξηνξηζκνί δηνίθεζεο (management barriers): Η αλψηαηε δηνίθεζε 

απνξξνθεκέλε απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

επηιέγεη λα κελ ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ράξαμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. 

 Πεξηνξηζκνί νξάκαηνο (vision barriers): Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αξθεηέο 

θνξέο παξαπάλσ, κία απφ ηηο πην θχξηεο αηηίεο εκθάληζεο πςειήο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή θαζψο θαη πηζαλήο απνηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη ε έιιεηςε 

ηεο δεκηνπξγίαο νξάκαηνο θαη αλάγθεο γηα αιιαγή πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα 

αξκφδηα ζηειέρε, είηε ζθφπηκα είηε φρη, δελ εζηηάδνπλ ζην λα πξνσζήζνπλ ην 

φξακα ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα ηελ επηρείξεζε ζε φια ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ζηελ θαιχηεξε λα είλαη νπδέηεξα πξνο 

κηα αιιαγή, ζηελ ρεηξφηεξε λα πξνζπαζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα ηελ 

απνηξέςνπλ. 

 Πεξηνξηζκνί πφξσλ (resource barrier): Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα έιιεηςε ζε 

πφξνπο θάζε είδνπο, δειαδή αλζξψπηλνπο, πιηθνχο, νηθνλνκηθνχο θιπ νη νπνίνη 

έπεηηα απφ εθηίκεζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο δελ αθηεξψζεθαλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιαγήο.  

 Πεξηνξηζκνί θνηλήο απνδνρήο (acceptance barriers): Παξά ηηο αδηάθνπεο 

ζρεδφλ πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο αιιαγψλ, ε 

επξεία απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή απφ ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

πξνο ηελ επηρείξεζε νκάδσλ είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε ε νπνία ζπλήζσο 

θαηαιήγεη λα κελ επηηπγράλεηαη.  

 

2.3. Έλα λέο πιαίζηο γηα ηε δηατείρηζε αιιαγώλ 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα παξνπζηαζηεί κία έξεπλα ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο 

δηνίθεζεο αιιαγψλ, ε νπνία απνηέιεζε ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξηρζήθακε 

πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα αιιαγήο. 
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Αληηθείκελν έξεπλαο: «Πσο κπνξεί θαλείο λα επηηύρεη όηαλ πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο». 

Έηνο δεκνζίεπζεο: 2007 

Μέζν δεκνζίεπζεο: “TQM Magazine”, Vol.19 Iss 6 pp. 572-589 

Δξεπλεηέο: J.S. Oakland and S.J. Tanner 

ηελ παξαπάλσ έξεπλα ζπκκεηείραλ 28 εηαηξίεο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεκνζίνπ. Η πεξίνδνο πνπ δηήξθεζε ε έξεπλα ήηαλ 

πεξίπνπ 6 κήλεο. Η έξεπλα δηεμήρζε κέζσ ζπλεληεχμεσλ δηάξθεηαο πεξίπνπ κίαο ψξαο, 

είηε απφ ην ηειέθσλν είηε πξφζσπν κε πξφζσπν. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηπρεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ 

αιιαγψλ. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ ζπγθαηαιέγνληαη, νη παξάγνληεο 

ψζεζεο ζε αιιαγή, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Αθφκε, έκθαζε δφζεθε 

ζην ζέκα πνπ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή. 

Πξψην θαη θχξην ζπκπέξαζκα είλαη πσο πξνθεηκέλνπ κηα αιιαγή λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε επηηπρία ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε ζέκαηα ηφζν ζηξαηεγηθά φζν θαη 

ιεηηνπξγηθά. Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ θαίλεηαη πσο πξνρσξνχλ ζηελ νξγάλσζε πιάλσλ 

αιιαγήο έπεηηα απφ αληίδξαζε ζε κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, 

θαζψο αθφκε θαη φηαλ αλαθέξνληαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο σο αηηίεο, ζπλήζσο απηνί 

ζπλδένληαη ζε θάπνην βαζκφ κε ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε αιιαγέο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα λέα θαηάζηαζε παξά σο πξάμε πξφιεςεο.   

Μεηαμχ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε πνηνη παξάγνληεο «ππξνδνηνχλ» 

κηα αιιαγή ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ζπρλφηεξα αλαθέξζεθαλ ε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ εηδηθφηεξα. Αληίζηνηρα, ζε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα αλαθέξζεθαλ ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Η έξεπλα επίζεο αλέδεημε ην ζέκα 

ηεο ζπκβνιήο ηεο εγεζίαο. Οη εγέηεο ινηπφλ ηεο αιιαγήο αθνχ πξνζδηνξίζνπλ ην 

πξφβιεκα ή ηελ αλάγθε, νξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο δηακνξθψλνπλ ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα, ηα αμηνινγνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπλ ζην βέιηηζην πιάλν, 

αμηνινγψληαο ηα ζρεηηθά θφζηε θαη ζπγθξίλνληαο ηα δηάθνξα νθέιε, ελψ αθφκε 

πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Η παξαθνινχζεζε θαη θαηακέηξεζε ηεο απφδνζεο πξηλ, θαηά αιιά θαη 
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κεηά ηελ αιιαγή. πκπέξαζκα ην νπνίν επίζεο δηεμήρζε είλαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αιιάμνπλ επέιεμαλ ηελ βνήζεηα 

εμσηεξηθνχ επαγγεικαηία ζπκβνχινπ, θπξίσο γηα ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί εληχπσζε θαζψο, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, πξηλ ηελ έξεπλα ζεσξνχζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο ζα απέθεπγαλ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο εθηφο θη αλ απηφ ήηαλ απνιχησο απαξαίηεην. Δπηπξφζζεηα, 

πνζνζηφ πεξίπνπ ίζν κε 25% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο θαηά ηελ νξγάλσζε θαη 

εθαξκνγή ελφο πιάλνπ αιιαγήο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο 

απφ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο, 

νη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ηα επηρεηξεκαηηθά εξγαζηήξηα, 

ηελ έλαο-πξνο-έλαλ εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε ζε νκάδεο θ.α. Έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε ζεκαζία πνπ έρεη δψζεη ζην ζέκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ελ φςεη ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο πνηθίιεη, κε κεξηθνχο νξγαληζκνχο λα κελ δίλνπλ θακία 

ζεκαζία, θαη κεξηθνχο άιινπο λα πξνζπαζνχλ κε επίζεκνπο θαη κε ηξφπνπο λα ηελ 

παξαηεξήζνπλ θαη λα ηελ επεξεάζνπλ. χκθσλα φκσο κε ηελ έξεπλα είλαη ζεκαληηθφ 

νη εξγαδφκελνη λα θαηαλννχλ πιήξσο πσο κηα επεξρφκελε αιιαγή πξφθεηηαη λα ηνπο 

επεξεάζεη θαη ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ λέα θαηάζηαζε. 

θνπφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε θαη ε επηζήκαλζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

επλννχλ ηελ αιιαγή θαζψο επίζεο ησλ αληίζηνηρσλ νη νπνίνη ηελ δπζρεξαίλνπλ. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία ινηπφλ επηζεκάλζεθαλ ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ε δηακφξθσζε νκάδσλ απφ άηνκα κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα νη νπνίεο νκάδεο ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο, ε πεηζαξρεκέλε δηνίθεζε έξγνπ, ε ζέζπηζε ζαθψλ θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ, ε 

επηθνηλσλία, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ε αθνζίσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληίζεηα, νη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ αξλεηηθά κηα 

αιιαγή  είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ε απνπζία ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, νη 

ηαπηφρξνλεο αιιαγέο, ε έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο θ.α. Καηαιεθηηθά, ε έξεπλα 

θιείλεη κε ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ γηα ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. ην πιαίζην 

ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ δχν θχθινη νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ο πξψηνο 

πεξηγξάθεη ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, ελψ ν δεχηεξνο ηελ εθαξκνγή. Η αλάιπζε 

ινηπφλ μεθηλά κε ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζε αιιαγή είηε απηνί πξνέξρνληαη 

απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην εμσηεξηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα, 
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κέζσ ηεο ζσζηήο εγεζίαο θαη θαζνδήγεζεο, νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο ζα 

κεηαθξαζηνχλ ζε αμίεο, κέζα θαη ζηφρνπο. Αθφινπζα, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζέηνληαη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή θαη αθνζίσζε ζηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο. Έπεηηα ε πξνζνρή δίλεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο 

αθνξνχλ ζηε δνκή, ηνπο ξφινπο αιιά θαη ηηο πεγέο, φπσο επίζεο ζηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη θαη ην ζέκα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν κειεηά 

επηκέξνπο ελφηεηεο φπσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλνο ν νξγαληζκφο, ηνλ 

ηχπν εγεζίαο ηνλ νπνίν αθνινπζεί, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο θ.α. 

Καηαιεθηηθά, ε κειέηε επηζηξέθεη ζηηο δηαδηθαζίεο φπνπ επαλαμηνινγνχληαη θαη 

πξνζδηνξίδνληαη εθ λένπ φινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ κε 

ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηφζν νη επηηπρίεο φζν θαη νη απνηπρίεο ηνπ πιάλνπ. Πνιιέο 

θαηαμησκέλεο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ ην δηθφ ηνπο πιαίζην βαζηζκέλεο ζε απηφ ην 

νπνίν πεξηγξάθηεθε θαη απνιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα νθέιε. Η έξεπλα θιείλεη 

επηζεκαίλνληαο πσο γηα λα έρνπλ απνηέιεζκα φια φζα πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ 

θχξηα πξνυπφζεζε είλαη ε ελεξγφο αλάκεημε θαη αθνζίσζε ησλ εγεηψλ, θάηη πνπ έρεη 

ηνληζηεί αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο.  

 

Κεθάιαηο 3
ο
 : Οη εηαηρίες ζσκβούιφλ 

3.1. Ορηζκοί 

Ο θιάδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ γλσξίδεη κηα ηφζν ηαρεία αλάπηπμε 

φζν ιίγνη άιινη θιάδνη ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η ηαρεία απηή εμέιημε δελ 

νθείιεηαη κφλν ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ κεξηάο πειαηψλ αιιά θαη ζηελ 

πξνζθνξά θαηλνηνκηψλ (απφ πιεπξάο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ) απφ ηε κεξηά ησλ 

ζπκβνχισλ (Greiner, Poulfelt 2010). χκθσλα κε ην άξζξν ησλ θ. Banai θαη Tulimieri 

(Banai, Tulimieri, 2013) ειιηπήο είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ 

δηαθξίλνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

ησλ Greiner θαη Metzger (Greiner, Metzger 1983), ζπκβνπιεπηηθή νλνκάδεηαη ε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ παξερφκελεο απφ άηνκα κε ηελ θαηάιιειε 

θαηάξηηζε θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, νη νπνίνη βνεζνχλ κε έλαλ αληηθεηκεληθφ θαη 

αλεμάξηεην ηξφπν έλαλ νξγαληζκφ-πειάηε, αλαγλσξίδνληαο θαη αλαιχνληαο 

πξνβιήκαηα, πξνηείλνληαο ιχζεηο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, θαζψο επίζεο 

βνεζψληαο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Δπηπξφζζεηα ε έλλνηα θαη ν 
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ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δηαηχπσζε ν Allan Weiss (Weiss, 

2009), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: χκβνπινο θαιείηαη ην άηνκν εθείλν ην νπνίν 

πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, ηερλνγλσζία θαη θάζε 

ηχπνπ βνήζεηα ζε θάπνηνλ πειάηε έρνληαο σο ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο σο πξνο ηελ 

βειηίσζε ηνπ status quo κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η βνήζεηα απηή 

βαζίδεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε πειάηε. Αθφκε, ζε πξνζπάζεηα γηα 

έθδνζε ελφο επίζεκνπ νξηζκνχ πξνρψξεζε θαη ην Ιλζηηηνχην Δπηρεηξεζηαθήο 

πκβνπιεπηηθήο (Institute of Management Consultancy IMC). χκθσλα ινηπφλ κε ην 

Ιλζηηηνχην πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζην 

θνηλφ επξχηεξα απφ έλα αλεμάξηεην θαη εμεηδηθεπκέλν πξφζσπν.  Καηαιεθηηθά, θαη νη 

Stroh θαη Johnson φξηζαλ ηνλ ζχκβνπιν σο έλα άηνκν ην νπνίν είηε ζπκβνπιεχεη έλαλ 

πειάηε (άηνκν ή νξγαληζκφ) πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, 

είηε βνεζάεη ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο είηε ζπκκεηέρεη ζηνλ ζρεδηαζκφ αιιά 

θαη ηελ πινπνίεζε κηαο απφθαζεο (Stroh and Johnson 2005).   

Ο ζχκβνπινο κπνξεί είηε λα παξέρεη απνθιεηζηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ – νπφηε θαη θαιείηαη εζσηεξηθφο (internal), είηε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζπλάπηνληαο καδί ηνπο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο – εμσηεξηθφο (external). ηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ νη ηειεπηαίνη κπνξνχλ είηε λα έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κηα 

επηρείξεζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή αθφκε θαη γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά γηα 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Weiss 2009).  

Καζψο ινηπφλ  έλαο νξγαληζκφο κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη θαη θαζψο νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ γίλνληαη νινέλα θαη πην ζχλζεηεο (Banai et al, 2013) (Ozeroglu 2014), ε αλάγθε γηα 

αμηνπνίεζε ηξίησλ απμάλεηαη. Χο «ηξίηνο» κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα άηνκν ή κηα νκάδα 

αηφκσλ, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ ζπλερή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θάηη ην νπνίν 

πεηπραίλνπλ κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο δηάγλσζεο πξνβιεκάησλ, ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ εχξεζε θαη εθαξκνγή ιχζεσλ θαζψο επίζεο ηελ ηαθηηθή 

αμηνιφγεζε θαη επαλεθηίκεζε ηεο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο αιιαγήο. Δθείλν πνπ δηαθξίλεη 

έλαλ ζχκβνπιν είλαη ε ζε βάζνο γλψζε ηφζν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πειάηε φζν θαη ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα (Mooney, 2003). Αθφκε, 

ζηα θαζήθνληα ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηε 

δηαηήξεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή κηαο 

αιιαγήο (Kakabadse, 1986). Βαζηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν ηνπ θχξηνπ  Mooney (Mooney 2003), πσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
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ζπλεξγαζίαο ν ζχκβνπινο θαιείηαη λα επηηειέζεη πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο 

ηαπηφρξνλα πνιιέο θνξέο. Δπηπξφζζεηα, ελψ ζπκβνπιεχεη, ζρεδφλ πνηέ δελ 

απνθαζίδεη. Απηφ απνηειεί άιισζηε θαη ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο ζπλεξγαζίαο – ην λα 

θαηαθέξεη λα «ζσξαθίζεη» ηελ δηνίθεζε θαη λα ηελ πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίδεη εθείλε θξίλνληαο θαη αμηνινγψληαο ζσζηά φιεο ηηο 

ζπλζήθεο. 

 

3.2. Ιζηορηθή αλαδροκή 

Πίλαθαο 1 

Πίλαθαο ζεκαληηθώλ ρξνλνινγηώλ ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο  

(Greiner, Poufelt, 2009),  

 
ΕΤΟΣ 

 

 
ΓΕΓΟΝΟΣ 

 

1886 Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο Arthur D. Little απφ ηνλ Arthur Dehon Little, ηεο 

πξψηεο εηαηξίαο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

1890 Ο Frederick W. Taylor αλαπηχζζεη ηελ ζεσξία ηνπ, γλσζηή σο “Scientific 

Management” ελψ ηαπηφρξνλα δξαζηεξηνπνηείηαη σο ζχκβνπινο 

επηρεηξήζεσλ κειεηψληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα δηεθπεξαησζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο.  

1899 Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο Emerson Company απφ ηνλ Harrington Emerson, ε 

νπνία απνηειεί ηελ πξψηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία ε νπνία πξνζνκνηάδεη 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ. 

1918 Ο Charles Dawes, «νδεγεί» ην αληηθείκελν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε λέα 

κνλνπάηηα, θαζψο πιένλ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θπβεξλήζεηο 

αλαθνξηθά κε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ.  

1920 Ο Lyndall Urwick (θνξπθαίνο ζχκβνπινο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην) θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ, πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζε εξγνζηάζηα θαη 

πξνηείλνπλ ζρέδηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο.  

1930 Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο ζην λα 

αλαδεηήζνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. 

1940 Σφζν ν Β’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο φζν θαη ν Φπρξφο Πφιεκνο δίλνπλ ψζεζε 

γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηδηαίηεξα ζε θπβεξλεηηθέο ππνζέζεηο.  

1963 Ίδξπζε ηεο Boston Consulting Group απφ ηνλ Bruce Henderson ε νπνία 

θαη εθηηκάηαη σο απφ ηηο πιένλ εδξαησκέλεο θαη θαηαμησκέλεο εηαηξίεο 

παγθνζκίσο θαη δηαρξνληθά. 

1969 Η ζπκβνπιεπηηθή ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ επηινγψλ 

επαγγέικαηνο γηα πνιινχο απνθνίηνπο ΜΒΑ ηνπ Harvard 

(απνιακβάλνληαο κηζζνχο νη νπνίνη αγγίδνπλ ηηο 15.000 δνιάξηα εηεζίσο)  

εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ πεξίπνπ ίζν κε 33% απνξξνθάηαη απφ ηελ εηαηξία 

θνινζζφ McKinsey. 

1970 Ο θιάδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εμαθνινπζεί λα επεκεξεί κε πνιιέο 

εηαηξίεο λα εμαπιψλνληαη ζε Δπξψπε, Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Αζία. 
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Σαπηφρξνλα, ε αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 

αλάπηπμε ινγηζκηθψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη θαιχηεξα νη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  

1978 Οη εηαηξίεο ζπκβνχισλ πξνζιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 22% ησλ απνθνίησλ 

ηνπ Harvard πξνζθέξνληαο κηζζνχο ηεο ηάμεο ησλ 30.000 δνιαξίσλ ηνλ 

ρξφλν. Καηά ζπλέπεηα, ην επάγγεικα ηνπ ζπκβνχινπ ζεσξείηαη σο απφ ηα 

πιένλ επαγγέικαηα θχξνπο θαη θαηαμίσζεο. 

1980 Η αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ εμαθνινπζεί λα πξνρσξά κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 

Μάιηζηα πιένλ ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη «θπξίαξρνο». Οη εηαηξίεο 

πιεζαίλνπλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη νη δνπιεηέο ησλ ζπκβνχισλ.   

1995 Σν επάγγεικα ηνπ ζπκβνχινπ απνηειεί αλακθηζβήηεηα θνξπθαία επηινγή 

γηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ απφ ηα θνξπθαία 

παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο.  

2000 Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο θαζψο γίλνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο νη εηαηξίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζσ 

ιχζεσλ ηερλνινγίαο. 

2009 Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη αλεπεξέαζην ηνλ θιάδν. Ο 

θχθινο εξγαζηψλ ζπξξηθλψλεηαη, νη επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζε ιχζεηο 

βξαρππξφζεζκσλ ζπλεξγαζηψλ θαη θπζηθά ηα θέξδε κεηψλνληαη αηζζεηά 

θαη ζεκαληηθά. 

2013 χκθσλα κε ην Harvard Business Review, ν ξφινο ησλ ζπκβνχισλ 

αιιάδεη ζεκαληηθά. ε απηφ ζπλέβαιαλ πνηθίινη παξάγνληεο φπσο ε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε ακεζφηεηα θαη ε επθνιία πξφζβαζεο 

ζε πιεξνθνξίεο θ.α.   

 

3.3. Παρετόκελες σπερεζίες 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξεζηαθνί ζχκβνπινη είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο. Η 

Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δηαηξηψλ πκβνχισλ έρεη επηρεηξήζεη ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ε νπνία παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο 

 Γηνίθεζε ιεηηνπξγηψλ 

 Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο θαη αλαιχζεηο ξίζθνπ 

 Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ - Δθπαίδεπζε 

 Γηνίθεζε Αιιαγψλ 

 πκβνπιεπηηθή κε ιχζεηο ηερλνινγίαο- Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 Λνηπέο ππεξεζίεο 

 

3.4 Ο θιάδος ηες ζσκβοσιεσηηθής ζήκερα 

Η Δπξσπατθή Οκνζπνλδία εηαηξηψλ ζπκβνχισλ εμέδσζε ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην 

κηα έξεπλα ε νπνία αθνξά ηελ κειέηε ηνπ θιάδνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηφζν ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν φζν θαη γηα ηελ πνξεία  ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θάζε ρψξαο 

κέινπο,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ν θιάδνο ηεο επηρεηξεζηαθήο 
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ζπκβνπιεπηηθήο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα άλνδν αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2015, θαζψο επίζεο θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπλνιηθή πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο. Καηά κέζν φξν ν θιάδνο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αχμεζε ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ ίζν κε 3,7%. Μάιηζηα ν ζπλνιηθφο ηδίξνο απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ 

ηνλ αληίζηνηρν ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, θαζψο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζε 1%.  Η κειέηε ηεο πνξείαο ηνπ θιάδνπ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε δειψλεη 

πσο ν θιάδνο έρεη θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη –ίζσο θαη λα μεπεξάζεη- ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ε νπνία καζηίδεη ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  Φπζηθά, 

εχινγν είλαη πσο ην 2008 ν θιάδνο ζπζπεηξψζεθε εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2009-2012, ν ηδίξνο θαίλεηαη λα απμήζεθε ζε 

ζρεηηθή αξκνλία κε ην ΑΔΠ, ελψ απφ ην 2013 αθνινχζεζε ην θαηλφκελν πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.  

Πεγή: Feaco Survey 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα πνζνζηά εξγαδφκελσλ ππαιιήισλ ζηνλ θιάδν, θαίλεηαη πσο 

θαη εδψ ηα ζηνηρεία είλαη ελζαξξπληηθά. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ε 

απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν, αθνινπζψληαο ηελ αχμεζε ηνπ ηδίξνπ, παξνπζηάδεη αχμεζε, 

ν ξπζκφο φκσο ηεο αχμεζεο απηήο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κεηψλεηαη ρξφλν κε ηνλ 

ρξφλν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ πσο ν θιάδνο παξνπζηάδεη θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο αλαθνξηθά κε ηνπο απαζρνιεζέληεο. πγθεθξηκέλα, ζε βξαρππξφζεζκε 

βάζε, ε πνξεία ηεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα αθνινπζεί πνξεία αληηζηξφθσο αλάινγε κε 

απηή ηνπ ηδίξνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φηαλ νη εηαηξίεο εθηηκνχλ πσο ζα επέιζεη 

αλάθακςε έπεηηα απφ κηα δχζθνιε πεξίνδν, εχινγν είλαη πσο ζα πξνρσξήζνπλ ζε 

πξνζιήςεηο ή έζησ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 
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θαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ή θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

αιιαγψλ. Μάιηζηα, απηφ ζπλέβε θαη ην 2013.  

Έλαο θάινο δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο ηηο 

εηαηξίεο ζπκβνχισλ ζεσξείηαη θαη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ. Η 

κειέηε ινηπφλ απηνχ ηνπ δείθηε θαλεξψλεη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, ζε γεληθέο γξακκέο θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2015 νη Βφξεηεο ρψξεο 

(εμαηξείηαη ε Απζηξία) πξαγκαηνπνηνχλ θαηά κέζν φξν έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 200.000 

επξψ/ έηνο, ελψ νη Μεζνγεηαθέο ρψξεο ιίγν πάλσ απφ 100.000 επξψ. Η ζεκαληηθή 

απηή απφθιηζε πηζαλφηαηα απνδίδεηαη ζε δηαθνξέο ζηελ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο. 

Απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξψηε ζέζε γηα ην 2014 θαίλεηαη λα θαηέρεη ε 

ζπκβνπιεπηηθή κε ιχζεηο ηερλνινγίαο ελψ αθνινπζνχλ ε δηνίθεζε ιεηηνπξγηψλ θαη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε πνζνζηφ κεξηδίνπ πεξίπνπ ίζν κε 20%. Η θαηάηαμε απηή 

είλαη απνηέιεζκα γεγνλφησλ φπσο ε ελζάξξπλζε ηεο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηλνηνκία, ε ηάζε ςεθηνπνίεζεο θ.α. 

Πεγή: Feaco Survey 2014-2015 
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Πεγή: Feaco Survey 2014-2015 
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3.5. Ο θιάδος ηες ζσκβοσιεσηηθής ζηελ Διιάδα 

Οη εηαηξίεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ μεθίλεζαλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

ζηελ Διιάδα θαηά ηελ δεθαεηία 1960-1970 (Γεσξγάθαο 2007). Έπεηηα απφ κηα 

δχζθνιε εμαεηία, γηα πξψηε θνξά ην 2014 ε Διιάδα εκθαλίδεη  ζεηηθή αχμεζε ζην 

ΑΔΠ. Καηά ζπλέπεηα ν θιάδνο παξνπζηάδεη κηα κηθξή βειηίσζε ράξε ζην ζεηηθφηεξν 

απηφ νηθνλνκηθφ θιίκα θαζψο επίζεο θαη ζηελ απμεκέλε απνξξφθεζε επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα ΔΠΑ). Απηφ ην επλντθφ θιίκα ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 

πξψην πεληάκελν ηνπ 2015 θαη παξά ηελ αιιαγή ζηελ θπβέξλεζε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. 

Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο ηνπ θιάδνπ εθηηκάηαη ζε 206 εθαηνκκχξηα, ελψ ε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε ζε 2.000 εξγαδφκελνπο θαηά ην 2014. Αλακέλεηαη πσο ην 2015 ην 

λνχκεξν ζα απμεζεί θαηά 1,5%. Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απαζρνινχληαη ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο. Δπηπιένλ, νη κεηξήζεηο γηα ην 2014 

έδεημαλ πσο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, 88% ήηαλ επαγγεικαηίεο θαη 12% 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ην εμσηεξηθφ, απηέο παξακέλνπλ 

δηαρξνληθά ρακειέο (πεξίπνπ 14% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ). Ο εγρψξηνο θιάδνο ηεο 

εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ην 1/3 (πνζνζηφ 

31%) ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαίλεηαη πσο ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ε πην δεκνθηιήο (πεξηζζφηεξεο απφ ην 20% ησλ εηαηξηψλ 

δήισζαλ πσο πνζνζηφ πςειφηεξν απφ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ αθνξά ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο). Αθνινπζεί ε δηνίθεζε ιεηηνπξγηψλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ε 

αλάιπζε ξίζθνπ. Η χθεζε ε νπνία επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, σζεί ηηο 

εηαηξίεο πειάηεο λα αλαδεηήζνπλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο αλαθνξηθά κε κεηψζεηο 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πξνγξάκκαηα βειηίσζεο θιπ. Φπζηθά, θαη πξνγξάκκαηα 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο απνηεινχλ επίζεο θνξπθαίεο αλαδεηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Σξίηα ζε θαηάηαμε έξρνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

βαζηθή επηδίσμε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε.  
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Πεγή: Feaco Survey 2014-2015 

 

 

3.6. Σο κέιιολ ηοσ θιάδοσ ηες ζσκβοσιεσηηθής 

Αθνινπζψληαο ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζηνλ θφζκν, ν 

θιάδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο απνηειεί κηα «θνηλσλία» ζηελ νπνία θαζεκεξηλά 

πξνζζέηνληαη λέα κέιε, ελψ άιια ηα νπνία κέρξη πξφζθαηα ζεσξνχληαλ σο θνξπθαία, 

απέηπραλ ζην λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηηο εμειίμεηο θαη ηειηθά εμαθαλίζηεθαλ. Δπηπιένλ, 

νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο εμέιημεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ πνηέ. Σα φξηα ινηπφλ 

ζπλερψο δηεπξχλνληαη, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηψλ. Ο ζχγρξνλνο 

θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ απέδεημε πσο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζπλερψο. πληζηά 

επνκέλσο πξφθιεζε γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζπκβνχινπο ην λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

ζπλερείο απηέο αιιαγέο πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε 

παγθνζκηνπνίεζε, απαηηεί απφ ηηο εηαηξίεο λα ζθεθηνχλ ψξηκα θαη λα ελεξγήζνπλ 

θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ηφζν νη ίδηεο φζν θαη νη 

πειάηεο ηνπο. Καηαιεθηηθά, ηδηαίηεξα νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ θαη ζχζηαζε δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.  
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3.7. Υαραθηερηζηηθά ποσ δηαθρίλοσλ ηοσς επητεηρεζηαθούς ζσκβούιοσς 

Δάλ ζέιακε, κεηαμχ άιισλ, λα μερσξίζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ  ηα 

νπνία πξέπεη λα δηαθξίλεηαη έλαο ζχκβνπινπο, ζα θαηαιήγακε ζηα εμήο (Banai et al, 

2013), (Γεσξγάθαο 2007), (Stroh et al 2005), (Mooney 2003): 

 Εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη θαηάιιειε θαηάξηηζε (απνθνίηεζε από Αλώηαηεο 

Σρνιέο Εθπαίδεπζεο, θάηνρνο δηπισκάησλ, κεηαπηπρηαθώλ, δηδαθηνξηθώλ ή θαη 

κεηαδηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ)  

 Δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο: πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

ζθέςεσλ, γλσκψλ, ελψ απαηηεί ηθαλφηεηεο ιεθηηθήο θαη κε επηθνηλσλίαο θαζψο 

επίζεο ζπγθαηάβαζεο θαη δεθηηθφηεηαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

 Δεμηόηεηεο αλάιπζεο: δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

εθηηκήζεηο, αλαιχζεηο ζελαξίσλ θιπ. 

 Δεμηόηεηεο δεκηνπξγηθόηεηαο: δεμηφηεηα ε νπνία αλαπηχζζεηαη κε ηελ εμάζθεζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ιχζεσλ 

θαη επηινγψλ. 

 Δεμηόηεηεο εγεζίαο 

 Δεμηόηεηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθώλ 

 Δεμηόηεηεο ηδηαίηεξεο βαζηζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο επηρείξεζεο-πειάηε θαη 

ηνλ θιάδν 

 Σύλαςε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ κε άηνκα, νξγαληζκνύο ή επηρεηξήζεηο-πειάηεο. 

 Παξνρή βνήζεηαο ζηελ επίηεπμε ζηόρσλ πνπ νη ίδηνη νη πειάηεο έρνπλ ζέζεη θαη 

όρη ν ζύκβνπινο 

 Δηθηύσζε, ώζηε ζπλδπάδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηρεηξήζεσλ/ πειαηώλ/ γλσξηκηώλ λα είλαη επθνιόηεξν γηα ηνπο πειάηεο λα 

βξεζνύλ ζε κηα θαηάζηαζε ακνηβαίαο σθέιεηαο (win/win situation). 

Αθφκε, φπσο πεξηγξάθεη ζην άξζξν ηνπ ν δξ. Γεσξγάθαο (Γεσξγάθαο 2007), 

πξνθεηκέλνπ νη ζχκβνπινη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί, πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηηο 

αθφινπζεο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο: 

 Knowledge skills: ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη αθνκνίσζεο ηεο λέαο γλψζεο. 

 Consulting skills: ηθαλφηεηα δηάγλσζεο πξνβιεκάησλ θαη πξφηαζε ιχζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 Conceptual skills: ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ 

ιχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ 



 

 

43 

 Human skills: ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

κέξηκλα γηα ηελ επθνιφηεξε πξνζαξκνγή απηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο έπεηηα απφ 

ηελ εθαξκνγή πιάλσλ αιιαγήο. 

3.8. Ο ρόιος ηφλ  ζσκβούιφλ 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ελφο ζπκβνχινπ είλαη 

δχζθνιε θαη πεξίπινθε (Kakabadse, Louchart, Kakabadse 2006). Μάιηζηα νη ίδηνη νη  

ζχκβνπινη πνιιέο θνξέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο πειάηεο δελ είλαη 

μεθάζαξα νξηζκέλε. Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ πσο ε επηρεηξεζηαθή ζπκβνπιεπηηθή 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα φηαλ ν Frederic Tailor 

δεκνζίεπζε  ηελ ζρεηηθή πξαγκαηεία  ηνπ ην 1911.   

Αξρηθά, ε αβεβαηφηεηα ησλ ζηειερψλ αλαθνξηθά κε ην ηαρέσο εμειηζζφκελν 

πεξηβάιινλ, ζπληζηά ην θχξην ιφγν αλαδήηεζεο γηα ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο. Θα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξνρέο ελφο 

εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ είλαη πσο καζαίλεη ζηνλ νξγαληζκφ-πειάηε λα καζαίλεη. Σν 

πξναλαθεξφκελν ινηπφλ πεξηβάιινλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ζπλερή 

πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε.  

Αξρηθφ έξγν ησλ ζπκβνχισλ απνηειεί ε εχξεζε θαη αμηνπνίεζε ρξήζηκσλ γηα ηνλ 

πειάηε πιεξνθνξηψλ. ηε ζπλέρεηα, νη ζχκβνπινη αμηνινγνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο ιχζεσλ δηεπθνιχλνληαο ηνλ πειάηε ζηελ ηειηθή επηινγή. Σέινο, ν ζχκβνπινο 

κεξηκλά επίζεο γηα ηελ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιάλν αιιαγήο, θαζψο επίζεο 

δηαζθαιίδεη πσο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή θάζε εκπιεθφκελνο αθνινπζεί πηζηά ην 

πξφγξακκα.     

 

3.9. Οη ζύκβοσιοη φς αρφγοί κηας αιιαγής 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο νη γξήγνξεο αιιαγέο θαηαιήγνπλ ζε αβέβαηα πεξηβάιινληα 

θαη ειινρεχνπλ πνιινχο θηλδχλνπο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ δελ πεξηνξίδεηαη ζην 

λα θαζεζπράδεη ηνπο κάλαηδεξ θαη λα απνκαθξχλεη ζπλαηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο αιιά 

θπξίσο λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο (Fincham 1999). 

Μεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ινηπφλ ηνπ ζπκβνχινπ ζπγθαηαιέγεηαη ε εχξεζε 

δεκηνπξγηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πειάηεο. Με ηελ ζχλαςε ηεο ζπλεξγαζίαο, ν ζχκβνπινο αλαιακβάλεη ην θαζήθνλ λα 

νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ πειάηε ζε δξφκνπο φπνπ δελ ζα κπνξνχζε λα νδεγεζεί ν 

νξγαληζκφο κφλνο ηνπ. Ο ζχκβνπινο ινηπφλ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, νκνηάδνληαο κε «ρακαηιένληα» (Γεσξγάθαο 2007), πξνθεηκέλνπ 

αξρηθά λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θνπιηνχξα θαη λννηξνπία ηνπ πειάηε θη έπεηηα λα ηελ 

αιιάμεη. Δπηπιένλ, έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο δηαρείξηζεο κηαο αιιαγήο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε έλαλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν (ή κηα νκάδα ζπκβνχισλ) είλαη απηφ ηεο 
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δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Δίλαη γεληθά 

απνδεθηφ πσο κηα δηαδηθαζία κε μεθάζαξα νξηζκέλε αξρή θαη ηέινο ζπληειεί 

νπζηαζηηθά θαη ζεηηθά σο πξνο ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

αιιαγήο.   Η έλλνηα ηεο αιιαγήο επνκέλσο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ζηε 

ζεκαζία ηνπ φξνπ ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξήζεσλ, θαζψο φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 

άξζξν ηνπ θπξίνπ Ozeroglou (Ozeroglu 2013) ε ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί ζηελ νπζία 

κηα παξέκβαζε πνπ απνζθνπεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ ν 

νξγαληζκφο λα νδεγεζεί απφ κηα κε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζε κηα λέα. Αθφκε, ζην 

ίδην άξζξν πξνηάζζνληαη κεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη κηα εηαηξία φηαλ 

επηιέγεη λα ζπλεξγαζηεί κε κηα εηαηξία ζπκβνχισλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη έλα 

πξφγξακκα αιιαγήο. Σα νθέιε απηά είλαη: 

 Δλδειερήο γλψζε θαη εμεηδίθεπζε επί ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο 

 Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε  

 Δθηελήο θαη ζε βάζνο κειέηε θαη θαηαλφεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, 

θαζψο θαη ησλ επηθείκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξήδνπλ αιιαγήο 

 χληαμε ζπγθεθξηκέλνπ θαη αλαιπηηθνχ πιάλνπ δξάζεο κε βήκαηα θαη 

ρξνληθφ νξίδνληα 

 

3.10. Κώδηθας Δπαγγεικαηηθής δεοληοιογίας θαη Πρόησπα Δπαγγεικαηηθής                           

σκπερηθοράς 

Ο χλδεζκνο Δηαηξηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΜΑ), έρεη πξνρσξήζεη 

ζηελ ζχληαμε ελφο θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο (ΚΔΓ) θαζψο θαη ησλ 

πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο  (ΠΔ) ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ νη 

εηαηξίεο ζπκβνχισλ. Δπηπιένλ, ν πξναλαθεξφκελνο θψδηθαο έρεη ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη ή επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε 

ηνπ ΔΜΑ. Ο θψδηθαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ελνηήησλ, φπσο νη ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο, κε ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο, κε άιιεο εηαηξίεο ζπκβνχισλ θαζψο επίζεο κε 

άιιεο εηαηξίεο- κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ. ηφρνη ησλ ΚΔΓ, ΠΔ είλαη: 
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α) ε εμαζθάιηζε παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ κε αλάινγν επίπεδν 

επαγγεικαηηζκνχ 

β) ε δηαθήξπμε ηεο ππνρξέσζεο ησλ εηαηξηψλ λα ελεξγνχλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

γλψκνλα ην φθεινο ηνπ πειάηε, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ν ηειεπηαίνο 

επηδεηθλχεη,  ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ 

γ) ε δηαζθάιηζε πσο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηεξίδνληαη θαη αθνινπζνχλ 

επαγγεικαηηθά πξφηππα βαζηζκέλα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη.  

 

I. Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο 

Ι.1.  Σρέζεηο πειαηώλ θαη ζπκβνύισλ 

Αθεξαηόηεηα, αληηθεηκεληθόηεηα, αλεμαξηεζία γλώκεο 

 Οη δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο απνβιέπνπλ πάληνηε ζην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε. Αθνχ 

πξνεγεζεί εθηελήο θαη ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ, 

αθνινπζνχλ νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο νη νπνίεο πάληνηε ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο γλψκεο θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. 

 Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη ζπλεξγαζία, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο, 

θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί δελ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ γηα φθεινο νχηε ηνπ ίδηνπ, νχηε θπζηθά 

γηα ηξίην πξφζσπν. 

 ε πεξίπησζε φπνπ ν ζχκβνπινο παξαηεξήζεη πσο έλαο ή πνιινί παξάγνληεο θαη 

αηηίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ή/θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ, 

απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ λα πιεξνθνξήζεη αλάινγα ηνλ πειάηε. 

 Η παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θάζε ιεπηφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκβνχινπ κε ηνλ πειάηε. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, φηαλ νη ζπλζήθεο 

δπζρεξαίλνπλ ή θαη εκπνδίδνπλ ηα αλσηέξσ, ηφηε δελ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη νη 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. 

 Ο ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα ππφζρεηαη κφλν γηα ηα απνηειέζκαηα εθείλα ηα νπνία 

κπνξεί πξαγκαηηθά λα επηδηψμεη. 

 

Εκπηζηεπηηθόηεηα 

 Κακία πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη γηα θαλέλαλ ιφγν δελ 

απνθαιχπηνληαη ζε πξφζσπα εθηφο ηνπ πειάηε, εθηφο θη αλ ην επηζπκεί ν ίδηνο, 

δίλνληαο ηελ έγθξηζε ηνπ. 

 ε πεξίπησζε φπνπ, φπσο είλαη ινγηθφ, ν ζχκβνπινο ζπλεξγάδεηαη ή έρεη 

ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ κε αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο, ππνρξέσζε ηνπ απνηειεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ πειάηε. 
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Ιθαλόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ 

 Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλεξγαζία, ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηνο πσο 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη εηο πέξαο ηηο επηδηψμεηο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ελ δπλάκεη πειάηε. 

 Πξνηείλεηαη ζηνλ ζχκβνπιν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί θαηά ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, λα αληιήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

θαη αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηε θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ πειάηε. 

 Με γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξναλαθεξφκελεο πςειήο πνηφηεηαο, ν 

ζχκβνπινο θαιείηαη, πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ζπλεξγαζίαο, λα παξέρεη ζε γξαπηή 

κνξθή ζηνηρεία φπσο, ε εκπεηξία ηνπ ζπκβνχινπ θαζψο θαη φιεο ηεο νκάδαο πάλσ 

ζην αληηθείκελν, ε ακνηβή ε νπνία ζα δεηεζεί θαζψο επίζεο ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή 

θαη επεμήγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δηαθάλεηα σο πξνο ηηο ακνηβέο 

 Σφζν ην χςνο ηεο ακνηβήο, φζν θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηήο ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα γλσζηνπνηεζεί θαζψο θαη λα ζπκθσλεζεί κε ηνλ ππνςήθην πειάηε 

πξηλ μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία. 

 Οπνηνδήπνηε είδνο πξνκήζεηαο ή νπνηαδήπνηε κνξθή ακνηβήο δελ επηηξέπεηαη λα 

πξνζθεξζεί απφ ζπλεξγάηεο ή θαη ζηειέρε ηνπ πειάηε. Αληίζηνηρα φκσο, ν 

ζχκβνπινο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη αληίζηνηρε ακνηβή.  

 ηηο πεξηπηψζεη ηηο νπνίεο ν ζχκβνπινο πξνηείλεη, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, 

ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξίηα πξφζσπα, ηφηε 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε θαη δελ πξνβαίλεη ζε θακία ελέξγεηα ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ηνπ. 

 

I.2 Δενληνινγία κεηαμύ εηαηξηώλ ζπκβνύισλ 

 ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ν πειάηεο ελδηαθέξεηαη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε κηα 

εηαηξία ζπκβνχισλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνπιάρηζηνλ κηα αθφκε, 

θαζήθνλ ηνπ ζπκβνχινπ είλαη λα απνδερηεί ηελ πξφηαζε, αθνχ πξψηα έρνπλ 

δηεπθξηληζηεί ηα φξηα θάζε επί κέξνπο ζπλεξγαζίαο. 

 Γπζθήκηζε θαζψο θαη αξλεηηθά ζρφιηα γηα εηαηξίεο νκνίνπ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη 

απνδεθηέο.  

 Κακία εηαηξία ζπκβνχισλ δελ ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζε δηαδηθαζίεο φπσο 

δηαγσληζκνχο, δίλνληαο γηα παξάδεηγκα θάπνηα θαιχηεξε πξνζθνξά, εάλ απηφ δελ 

πξνβιέπεηαη ξεηά. Δπηπξφζζεηα, θακία ελέξγεηα ζπκβνχινπ δελ ζα πξέπεη λα 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπξέπεηα ή ηελ αμηνπηζηία ηνπ θιάδνπ. 

 Η αλψηεξε δηνίθεζε θάζε ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξίαο είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα 

ηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ θαηά γξάκκα εθαξκνγή φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο θψδηθα. 

 

 



 

 

47 

II. Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο 

 

 Απνηειεί θαζήθνλ θάζε εηαηξίαο ζπκβνχινπ αιιά θαη θάζε ζχκβνπινπ 

μερσξηζηά ε αδηάθνπε πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί φηαλ νη ηθαλφηεηεο, νη γλψζεηο, νη ηερληθέο, νη κέζνδνη θαη νη 

δηαδηθαζίεο εμειίζζνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα. 

 Η αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο ε 

εμαζθάιηζε ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο θάζε πειάηε ζπγθαηαιέγεηαη 

εληφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξηψλ. 

 Κάζε ζχκβνπινο νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα ηηκά ηελ θήκε, ηελ αμηνπξέπεηα θαη 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ θιάδνπ, φπσο αθξηβψο ζα επηζπκνχζε 

λα ζέβνληαη ηνλ ίδην. 

 Η δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θάζε επαγγεικαηία ζχκβνπινπ ζα 

πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ην θχξνο θαη ηε θήκε ηνπ θιάδνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ν θψδηθαο νξίδεη πσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο έλα ζηέιερνο κηα ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξίαο επηζπκεί λα 

απνρσξήζεη θαη λα εξγαζηεί ζε κηα άιιε εηαηξία φκνηνπ αληηθεηκέλνπ, ηφηε ν 

λένο εξγνδφηεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά θαη έγθαηξα ηνλ πξνγελέζηεξν, 

ελψ ζε γεληθέο γξακκέο θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε επηινγή ηέηνησλ αηφκσλ, 

κε γλψκνλα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ.  

 Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εξγαδφκελνο ζε εηαηξία πειάηε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηζπκεί λα απνρσξήζεη θαη λα εξγαζηεί ζηελ ζπκβνπιεπηηθή 

εηαηξία. 

 Οη ακνηβέο νη νπνίεο νξίδνληαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κελ ππνζάιπεηαη ε αμηνπξέπεηα, ε θήκε, ην θχξνο ηνπ 

θιάδνπ θαζψο επίζεο λα θπκαίλεηαη πάληνηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ.  
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ΜΔΡΟ 2
ο
 : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Κεθάιαηο 4
ο
: Δπηιογή κεζόδοσ έρεσλας 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε πξνζέγγηζε ηεο αληίιεςεο 

ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηνίθεζεο 

αιιαγψλ.  

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα κειεηεζεί ε ζθνπηά ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζπκβνχισλ είλαη δηφηη νη ηειεπηαίνη παξέρνπλ πςειφηεξε ηφζν γλψζε (αθαδεκατθή θαη 

ζεσξεηηθή) φζν θαη εκπεηξία. Όπσο αλαθέξζεθε θαη θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, νη επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη είλαη απφθνηηνη απφ εμεηδηθεπκέλεο ζρνιέο 

εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ πξνρσξήζεη ηελ θαηάξηηζε ηνπο ζε βαζκφ ηθαλφ γηα λα έρνπλ 

κηα θαιή γλψζε ηφζν απφ ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ  φζν θαη απφ 

αληίζηνηρα δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Αθφκε, ζπλήζσο νη ζχκβνπινη απνθαζίδνπλ 

λα εξγαζηνχλ σο εμσηεξηθνί αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο αθνχ πξσηίζησο έρνπλ 

ζπιιέμεη εκπεηξίεο θαη γλψζε κέζα απφ ηελ αγνξά. Απηφ ηνπο θαζηζηά ηθαλφηεξνπο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνπο θαζψο δηαζέηνπλ ζθαηξηθή γλψζε γχξσ απφ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ θαη λα παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο εηαηξίαο. Κπξίσο φκσο απηφ 

πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νη ζχκβνπινη είλαη ν «εθνδηαζκφο» ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλφηεξνη θαη απνηειεζκαηηθφηεξνη 

λα εθηειέζνπλ πξνγξάκκαηα αιιαγψλ απφ κφλνη ηνπο πεηπραίλνληαο ην θαιχηεξν γηα 

ηελ επηρείξεζε ηνπο. 

Δπηιέρζεθε ινηπφλ ην λα πξνζεγγίζνπκε εηαηξίεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Έπεηηα απφ ζπλδηάζθεςε κε ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή, ήξζακε ζε επηθνηλσλία κε ηέζζεξηο εηαηξίεο νη νπνίεο ακέζσο δέρηεθαλ λα 

βνεζήζνπλ ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα. Δπηιέμακε ινηπφλ εηαηξίεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

θαηαμησκέλα ζηειέρε, καθξφρξνλε ιεηηνπξγία θαη εκπεηξία αιιά θαη εμεηδίθεπζε ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο απηνχο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο κάιηζηα ζπληζηνχλ ηελ πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο επηρεηξεζηαθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηθαλφηεηα δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, εκπεηξία ζε ζέκαηα 

εμσζηξέθεηαο, θάηη ην νπνίν επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη εηαηξίεο κε θαηλνηνκηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο.  Καηαιήμακε ινηπφλ λα ζπλεξγαζηνχκε γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηηο εμήο εηαηξίεο νη νπνίεο γηα 
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ιφγνπο ζπληνκίαο ζα απνθαινχληαη θαηά ηελ ελφηεηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ σο ζχκβνπινη Α, Β,Γ θαη Γ. 

 GECON CONSULTING: Η ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξίαο επί ηεο νδνχ Κσθίδνπ ζηελ πεξηνρή Παλφξακα Θεζζαινλίθεο θαη 

νη απαληήζεηο δφζεθαλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο δξ. Κσλζηαληίλν 

Γεσξγάθα, θαζψο θαη απφ ηνλ πηφ ηνπ θχξην Γεψξγην Γεσξγάθα ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο GECON IT SYSTEMS. 

 Upgrade Consulting and Training: Η ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο επί ηεο νδνχ Σζφληνπ ζηελ δπηηθή είζνδν ηεο 

πφιεο. Οη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθαλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

εηαηξίαο θχξην Ισάλλε Σδαβιφπνπιν. 

  DK Consultants: Η ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξίαο ζηελ νδφ Ιθηγέλεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο. ηελ 

ζπλάληεζε παξεπξέζεθε κηα αληηπξνζσπεία ηξηψλ αηφκσλ απφ ηελ νκάδα ησλ 

ζπκβνχισλ. πγθεθξηκέλα ηηο απαληήζεη έδσζαλ νη θ. νθία Μαξαγθίδνπ απφ 

ην ηκήκα επηρεηξεκαηηθψλ αλαιχζεσλ θαη εξεπλψλ, ν θχξηνο Βεζζαξίσλ 

Καιαζάο ν νπνίνο ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο ινγαξηαζκνχ πειαηψλ θαη ε θπξία 

Διέλε Καπάληαε ε νπνία ελεξγεί σο γξακκαηέαο δηνίθεζεο. 

 Business Mentors: Η ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείπλν ζε παξαιηαθφ 

εζηηαηφξην ηεο πφιεο ελψ ηηο απαληήζεηο έδσζε ε ηδηνθηήηξηα ηεο εηαηξίαο 

θπξία Μάρε- Μχξηακ Ληάπε. 

 

4.1.Δίδος Έρεσλας 

Σν πξψην πξάγκα πνπ θάλεη έλαο εξεπλεηήο αθνχ πξνεγνπκέλσο έρε επηιέμεη ην ζέκα 

ην νπνίν ζα κειεηήζεη είλαη λα επηιέμεη θαη λα ζρεδηάζεη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

επηιέμεη λα αθνινπζήζεη (Παξαζθεπνπνύινπ-Κόιιηα 2008). Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη 

δηαθξίλνληαη ζπλήζσο ζε πνζνηηθέο, πνηνηηθέο ή θαη κείμε απηψλ (Bryman 2006). 

Γεληθά, ε πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία εθαξκφδεηαη θπξίσο απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, 

εμεγεί θαηλφκελα, ελψ ε πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία εθαξκφδεηαη θπξίσο απφ ηηο 

θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο επηδηψθεη ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ (Ίζαξε, Πνπξθόο 2015). Η ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί 

αθφκε κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. Δηδηθφηεξα, ελψ ε πνζνηηθή 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί σο εηζξνέο αξηζκεηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη 



 

 

50 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα, ε πνηνηηθή πηζαλψλ λα ζηεξίδεηαη επίζεο ζε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο φκσο θαηά βάζε είλαη γξαπηά θείκελα αλάιπζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επειημία απνηειεί αθφκε κηα εηδνπνηφ δηαθνξά. Η πνζνηηθή κέζνδνο 

ηείλεη λα κελ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο επειημίαο θαζφηη ζπλήζσο νη απαληήζεηο 

πξνέξρνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

επηιέγνπλ λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςε ηνπο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ελαιιαθηηθψλ. Απφ 

ηελ άιιε, ν εξεπλεηήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δχλαηαη λα εκβαζχλεη ζηηο αηηίεο θαζψο 

θαη ηηο ζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καη ηα δχν είδε έξεπλαο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ 

κε ηε ρξήζε πνηθίιισλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο, 

φπσο αλέθεξα νη θ. Case θαη Light (Case & Light, 2011: 89),  «Δελ ππάξρεη ζσζηή 

κεζνδνινγία ή αθόκε ην ζσζηό ζύλνιν κεζνδνινγηώλ. Η επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο (καδί 

κε ηελ ππνθώζθνπζα ζεσξεηηθή πξννπηηθή θαη ηηο ζρεηηδόκελεο κε απηήλ κεζόδνπο 

έξεπλαο) θαζνξίδεηαη από ην είδνο εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ πνπ ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα 

ζέζεη. Η επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα θάλεη πεξηνξίδεη ην είδνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα ζέζεη θαη αληίζηξνθα, νξηζκέλνπ είδνπο εξσηήκαηα κπνξνύλ λα 

απαληεζνύλ θαιύηεξα από ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο». 

Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο ν νπνίνο ζπγθξίλεη ηηο δχν κεζφδνπο έξεπλαο (Mack, 

Woodsong, MacQueen, Guest&Namey 2005), (Ίζαξε et al 2005), (Μαχξε, Γάθε 

ζεκεηψζεηο δηαιέμεσλ), (Silverman 2000).  

Πίλαθαο 2 

Δηαθνξέο κεηαμύ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο κεζόδνπ έξεπλαο 

Κρηηήρηα Ποηοηηθή Ποζοηηθή 

θνπφο Καηαλφεζε ζρέζεσλ εμάξηεζεο 

κεηαμχ θαηλνκέλσλ 

 Έιεγρνο κίαο ή θαη 

πεξηζζφηεξσλ ππνζέζεσλ 

 Δξκελεία αίηηνπ/αηηηαηνχ 

 Πξνβιέςεηο / Δθηηκήζεηο 

Πιεζπζκφο Μηθξέο ζηνρεπκέλεο νκάδεο Μεγάια δείγκαηα, 

αληηπξνζσπεπηηθά, ζπιινγή 

δεδνκέλσλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία 

Μνξθή δεδνκέλσλ Λέμεηο, εηθφλεο, αληηθείκελα Αξηζκνί, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηφρνο έξεπλαο Γηεξεχλεζε, εκβάζπλζε, αλαθάιπςε Πεξηγξαθή, αηηηνιφγεζε, πξφβιεςε 

Μέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ 

Ηκηδνκεκέλεο (π.ρ. ζπλεληεχμεηο, 

νκάδεο παξαηήξεζεο, ζπκκεηνρηθή 

Απφιπηα δνκεκέλεο (π.ρ. 

εξσηεκαηνιφγηα, παξαηήξεζε) 
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παξαηήξεζε)  

Πξνηηκψκελεο 

εξεπλεηηθέο ηερληθέο 

Δπηθνηλσληαθέο, αθεγεκαηηθέο, 

δηαινγηθέο 

Πεηξακαηηθέο 

Δίδνο Αλάιπζεο Πξνζδηνξηζκφο πξνηχπσλ, ζρέζεσλ, 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

Πξνζδηνξηζκφο ζηαηηζηηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ 

Δίδνο Έξεπλαο Τπνθεηκεληθή Αληηθεηκεληθή 

Σχπνο εξσηήζεσλ Αλνηρηνχ Κιεηζηνχ 

Γπλαηφηεηα Δπειημίαο  Οξηζκέλε επειημία 

(δπλαηφηεηα πξνζζήθεο/ 

αθαίξεζεο εξσηήζεσλ) 

 Απαληήζεηο επεξεάδνπλ 

πεξηερφκελν, δνκή 

 Γπλακηθφο ζρεδηαζκφο 

(δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

εξσηήζεσλ) 

 ηαζεξφο ζρεδηαζκφο απφ 

ηελ αξρή σο ην ηέινο 

 Απαληήζεηο δελ επεξεάδνπλ 

πεξηερφκελν, δνκή 

 ρεδηαζκφο απνηειεί 

αληηθείκελν ζηαηηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ   

Απνηειέζκαηα Γεληθήο εκβέιεηαο, δπλαηφηεηα 

ρξήζεο γηα άιινλ πιεζπζκφο 

Δηδηθά ρσξίο λα είλαη πάληα δπλαηφ 

λα γεληθεπηνχλ 

Σειηθά ζπκπεξάζκαηα Αθεγεκαηηθφο ιφγνο ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίεο επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κέζνδνο έξεπλαο ε πνηνηηθή. Η επηινγή έγηλε αθνχ πξνεγνπκέλσο νξίζηεθε πσο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ νξγαληζκψλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ 

ζπκβνχισλ, θαζψο επίζεο λα κειεηεζεί ε ζπκβνιή ησλ ζπκβνχισλ σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ινηπφλ είλαη λα 

θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα θαη ηελ 

αλάγθε ηεο αιιαγήο νη επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη, θαζψο επίζεο νη κέζνδνη θαη νη 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα 

αιιάμνπλ, θαη φρη απιψο ε απνηχπσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζε εθηηκψκελα πνζνζηά 

επηηπρίαο θαη ζπλδεφκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (φπσο γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ηνπ 

θχθινπ ησλ πσιήζεσλ, ησλ θεξδψλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

θιπ). Δπηπξφζζεηα, ην δήηεκα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο αλαπηχρζεθε σο απάληεζε 

ζην ζχγρξνλν, ζπλερψο δπλακηθά εμειηζζφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Καζψο 

ινηπφλ ην πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ αιιάδεη ζπλερψο, ε πνιππινθφηεηα ησλ 



 

 

52 

αιιαγψλ ζηηο νπνίεο νδεγνχληαη νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, απμάλεηαη ζεκαληηθά. Δπνκέλσο, νη κέζνδνη πνηνηηθήο 

έξεπλαο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ζε βάζνο ησλ επηρεηξνχκελσλ 

αιιαγψλ, θαζψο κέζσ ησλ αλάινγσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, αλαιχνληαη νη πξαθηηθέο 

θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα αθνινπζεζνχλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

αιιαγέο ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζην κέιινλ ν νξγαληζκφο έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιαγψλ (Garcia, Gluesing 2013).   

 

4.2.Η ποηοηηθή έρεσλα 

4.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Οη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πεξηγξαθή αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη 

εξκελεία θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη νκάδσλ, δίλνληαο θπξίσο 

απάληεζε ζε εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην «πσο» θαη ην «γηαηί» (Ισζεθίδεο 2003). Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πνηνηηθή κέζνδν έξεπλαο είλαη (FlickU 

2009), (Παξαζθεπνπνύινπ- Κόιιηα 2008): 

 Απαίηεζε γηα ζσζηή επηινγή ζεσξίαο αιιά θαη κεζφδνπ γηα θάζε πεξίπησζε 

έξεπλαο. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απηφλ ηθαλφηεξν ζην 

λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο απηψλ 

 Γπλαηφηεηα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηαδηθαζία άληιεζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Μεγάιε πνηθηιία κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ 

  

4.3.  ηάδηα δηεθπεραίφζες ηες έρεσλας 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ έξεπλα αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο ζηάδηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο πεδίνπ έξεπλαο: σο πεδίν έξεπλαο γηα ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ νξίζηεθε ν θιάδνο ησλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ. 
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 Γηακφξθσζε εξσηεκάησλ έξεπλαο: εθείλν πνπ επηιέρζεθε λα κειεηεζεί ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ φπσο ην 

αληηιακβάλνληαη νη εμσηεξηθνί επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη. Δπηπιένλ, ζηφρνο 

απνηέιεζε ε θαηαλφεζε θαη κειέηε ηεο ζπκβνιήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή πιάλσλ αιιαγήο. 

 Δπηινγή δείγκαηνο: γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο επηιέρζεθε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηέζζεξηο εηαηξίεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο 

εηαηξίεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 Ρφινο εξεπλεηή: Πεξηνξίζηεθε πεξηζζφηεξν ζε απηφλ ηνπ παξαηεξεηή θαη σο 

έλαλ βαζκφ ζηνπ θαζνδεγεηή πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα, λα 

δνζνχλ απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα θαη λα  δνζεί πξνζνρή σο πξνο ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζεβφκελε ηνλ ρξφλν πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη θάζε 

εηαηξία γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ έξεπλα.  

 πιινγή δεδνκέλσλ (επί ηφπνπ): κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ αλάιπζεο, 

επηιέρζεθε σο θαηαιιειφηεξν νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ηεο ζέζεο 

θάζε ελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο επίζεο θαη επηζήκαλζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλά εξψηεζε παξαζέηνληαο ηηο απφςεηο θάζε ζπκκεηέρνληνο 

μερσξηζηά αλαθνξηθά κε θάζε επηκέξνπο ζέκα. 

 Καηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ: έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηεμήρζεθαλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ ην εξεπλεηηθφ ζέκα 

ηα νπνία παξαηίζεληαη θαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ αιιά θαη ζε ζπγθεληξσηηθφ 

πίλαθα ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο. Δπίζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

ζην κέιινλ.   

 

4.4. Μεζοδοιογηθή προζέγγηζε 

Μεηαμχ ησλ πέληε θχξησλ θαηεγνξηψλ πξνζέγγηζεο (αθεγεκαηηθή έξεπλα 

(narrativeresearch), θαηλνκελνινγία (phenomenology),ζεκειησκέλε ζεσξία 

(groundedtheory) ,εζλνγξαθία (ethnography) θαη  κειέηε πεξίπησζεο (casestudy) 

(Khan 2014) επηρεηξήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε πεξηγξαθηθή 
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έξεπλα. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα θχξηα ζηειέρε ησλ 

εηαηξηψλ νη νπνίνη δηαηχπσζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο, εθπξνζσπψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ 

ζέζε νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ κεηαθέξνληαο ζρεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ 

θαη ην παξφλ. 

4.5. Μέζοδος ζσιιογής δεδοκέλφλ 

Μεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ (ζπλέληεπμε, 

παξαηήξεζε, δηεξεχλεζε νκάδσλ (ΤhomasJ., NelsonJ. &SilvermanS. (2015)), απηή ηεο 

ζπλέληεπμεο θξίζεθε σο θαηαιιειφηεξε θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, ε ελ ιφγσ κέζνδνο απαηηεί απφ ηνλ εξεπλεηή ιηγφηεξεο 

δεμηφηεηεο θαη πείξα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί, γεγνλφο ζεκαληηθφ θαζψο δελ 

ππάξρεη απφ πιεπξάο εξεπλεηή ζρεηηθή πείξα ζηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ.  

Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ζπλεληεχμεσλ (δνκεκέλεο, εκηδνκεκέλεο, 

αδφκεηεο (ZhangY. &WildemuthB. (2009)), ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα νη απαληήζεηο 

πξνήιζαλ κέζα απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Δηδηθφηεξα, ελψ πξνππήξρε έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν κάιηζηα ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ζπλάληεζε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ρξφλν λα 

πξνεηνηκαζηνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ππήξμαλ ηξνπνπνηήζεηο, θαζψο ε 

δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, «γελλνχζε» εχινγα εξσηήκαηα θαζψο 

επίζεο ην ζεκείν εζηηαζκνχ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ εξσηνχκελν ζε εξσηνχκελν. 

Αθφκε, θαζψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ είλαη 

ιίγν πνιχ θνηλφο, επνκέλσο δελ ππήξρε νπζηαζηηθφο ιφγνο ε ζπλέληεπμε λα ήηαλ 

ηειείσο αδφκεηε. Αθφκε, ε αδφκεηε ζπλέληεπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πείξαο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή ειινρεχεη θηλδχλνπο απνκάθξπλζεο απφ ην πεδίν ηεο 

έξεπλαο θαη ζχγρπζεο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ αληινχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Απφ 

ηελ άιιε, ε ρξήζε ηεο δεδνκέλεο ζπλέληεπμεο ζα έζεηε πεξηνξηζκνχο, ελδερνκέλσο 

απνηξέπνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αηηηνινγήζνπλ επαξθψο κηα ζέζε ηνπο βαζηζκέλε 

ζε εκπεηξία ή εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθνχληαλ, πάληα κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ηαπηφρξνλα θξαηνχληαλ θαη νη απαξαίηεηεο 

ζεκεηψζεηο. Αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο 

αλήιζε ζε 40 ιεπηά. 

 



 

 

55 

4.6. Σο ερφηεκαηοιόγηο 

Κάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ επαθίεληαη ζην ζέκα ηεο δηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ θαζψο 

θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί πσο 

γηα ηελ δηαηχπσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθεηεξία απνηέιεζε ε έξεπλα ησλ Oakland 

θαη Tanner πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 θαη ε νπνία πεξηγξάθηεθε αλαιπηηθφηεξα 

θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Αλαιπηηθά νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα. 
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ΜΔΡΟ 3
ο
:  

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Κεθάιαηο 5
ο
 : Αλάισζε Έρεσλας 

5.1. Προθίι ζσκκεηετόληφλ εηαηρηώλ 

GECON CONSULTING 

           Σπλδεδεκέλν Μέινο ΣΕΣΜΑ 

          Μέινο ηνπ Institute of Management Consultancy U.K. 

        Μέινο ηνπ Institute of Leadership and Management U.K. 

       Μέινο ηνπ Ειιελνακεξηθαληθνύ Εκπνξηθνύ Επηκειεηεξίνπ                                                                                                                                                            

 

Η εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ην 1979. 

Η έδξα ηεο είλαη ζηελ Θεζζαινλίθε. Η καθξφρξνλε εκπεηξία ζηνλ ρψξν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αθαδεκατθή θαη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

GECON CONSULTING ζπληεινχλ ζηελ επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή ησλ πειαηψλ ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ έληνλνο, θαζψο 

επίζεο ζηελ δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο θηινζνθίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαζηζηψληαο απηέο ηθαλέο λα αληηιεθζνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ ζεκαζία ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν θεθάιαην ησλ 

εηαηξηψλ. Η ζπκβνιή ινηπφλ ηεο εηαηξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε πνηθίιισλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ ήηαλ θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο εηαηξίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δηαζέηεη πςειή 

θαηάξηηζε ζε εμεηδηθεπκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζρεηηδφκελεο κε 

ηηο ππεξεζίεο ηεο νπνίεο παξέρεη. 

Η νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο ζηα αθφινπζα: 

 ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο, 

 ηε δηάρπζε ηεο παξαπάλσ γλψζεο ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνο ην 

εμσηεξηθφ φζν θαη ην αληίζηξνθν, 

 ηελ απνηειεζκαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ φζν 

θαη λέσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, 
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 ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ε νπνία δηέπεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ, 

 ηελ επειημία ηνπ έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

 ην άξηζην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. 

Οη θχξηεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ε GECON CONSULTING είλαη: 

 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

 ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

 ηξαηεγηθή Δπηρεηξήζεσλ 

 Οξγάλσζε Παξαγσγήο θαη Λεηηνπξγηψλ (π.ρ. Απνζήθεπζε, Γηαθίλεζε θιπ) 

 Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ (business plan), θαζψο θαη πιάλσλ 

Μάξθεηηλγθ (marketing plan) 

 Γεκηνπξγία, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ληαλεκπνξηθψλ Αιπζίδσλ 

 Δπελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κειέηεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Λνγηζηηθή Τπνζηήξημε 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

 Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

 Δθπαίδεπζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη επηρεηξεκαηηψλ 

 Μηθξά θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο γηα κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

 πζηήκαηα δηαδνρήο Οηθνγελεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Μέζσ ησλ επαθψλ θαη γλσξηκηψλ πνπ δηαζέηεη, ε GECON CONSULTING, κπνξεί 

εχθνια λα εληνπίζεη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έλαο επελδπηήο ζα κπνξνχζε πηζαλφηαηα 

λα ελδηαθεξζεί γηα ζπλεξγαζία. Υάξε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Γξ. Κσλ/λνπ Γεσξγάθα ν 

νπνίνο είλαη ν ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο, ζε δίθηπα φπσο απηφ ησλ Business Angels ηνπ 

ΔΟΜΜΔΥ, ην Παξαηεξεηήξην ησλ ΜΜΔ ηεο Β. Διιάδνο, ην Γίθηπν ηνπ Κέληξνπ 

Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΔΡΓΑΝΗ, αιιά θαη ην Μεηξψν ησλ πκβνχισλ ηνπ 

Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο επίζεο ηελ καθξφρξνλε ζπλεξγαζία κε θχξηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο φπσο ηνλ χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ηνλ 

χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο θαη άιινπο,  είλαη δπλαηφ λα δηελεξγεζνχλ άκεζα θαη κε ζρεηηθή 

επθνιία έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο 

επθαηξίεο.  
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ηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, ε GECON 

αλέπηπμε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη: 

 Η GECON EDUCATION, ε νπνία πξνζθέξεη πνηθηιία ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

ηφζν ζε ελδνεπηρεηξεζηαθφ φζν θαη δηεπηρεηξεζηαθφ επίπεδν, πηζηνπνηεκέλεο 

απφ ηνλ Κξαηηθφ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ Institute of Leadership & Management. 

 Η GECON IT SYSTEMS, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο Η/Τ κε 

έκθαζε ζηνλ ηνκέα αλάπηπμε δηθηχσλ. 

 H GECON INSTITUTES, ε νπνία επηηειεί έξγν ζην ηξίπηπρν εθπαίδεπζε- 

έξεπλα-επηρεηξήζεηο 

 Η GECON POLITICS, ε νπνία παξέρεη ζηήξημε ζε λένπο πνιηηηθνχο. 

Η εηαηξία έρεη επίζεο θαηαθέξεη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθή 

ζπκκαρία κε εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

Αθφκε, είλαη ζπλδεδεκέλν κέινο ηνπ ΔΜΑ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ πκβνχισλ 

Μάλαηδκελη Διιάδνο), πνπ είλαη επίζεκνο θνξέαο ηνπ θιάδνπ ησλ πκβνχισλ 

Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο πκβνχισλ 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο FEACO. Καηαιεθηηθά, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 ε GECON έρεη 

αλαπηχμεη ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε ηηο εηαηξίεο ELMCORE LAS VEGAS USA θαη 

KTS DUBAI UAE, ζε φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο αιιά θαη 

ρξεκαηνηθνλνκηθψλ. 

 

UPGRADE Consulting and Training 

 

 

Η Upgrade Consulting and Training είλαη κηα δπλακηθή εηαηξία ζηνλ θιάδν ησλ 

εηαηξηψλ πκβνπιψλ Management θαη κειεηεηηθνχ έξγνπ. Η εηαηξία ηδξχζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2006 θαη είλαη ην απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ 

κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Η 

εηαηξία αξρηθψο μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο κε θχξην αληηθείκελν ηελ δηεμαγσγή 

επηρεηξεζηαθψλ ζεκηλαξίσλ πξνο ζηειέρε, ελψ έπεηηα επεθηάζεθε θαη ζηελ 

ζπκβνπιεπηηθή. ήκεξα ε εηαηξία ιεηηνπξγεί κε κηα νκάδα πέληε εζσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ (ζην παξειζφλ είρε θηάζεη κέρξη θαη ηνπο νθηψ) θαη δχν εμσηεξηθνχο 
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(δηθεγφξν θαη κεραληθφ). Η Upgrade δηαζέηεη κηα νκάδα επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, 

θαηαμησκέλσλ ζηειερψλ κε πινχζην αθαδεκατθφ  ππφβαζξν θαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, παξέρνληαο ηε πξφζζεηε αμία ζε θάζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε.  

Η εηαηξία παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα ππεξεζηψλ φπσο: 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

 Δπηδνηήζεηο Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ 

 Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε εμαγσγψλ 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Δθπαίδεπζε ζηειερψλ 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ε εηαηξία εμεηδηθεχεηαη ζηα 

αθφινπζα: 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Management 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Μάξθεηηλγθ 

 πκβνπιέο δηαρείξηζεο έξγνπ θαη ηερληθνχ έξγνπ 

 Τπεξεζίεο αμηνπνίεζεο πφξσλ ΔΠΑ 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε 

αλαδπφκελεο αγνξέο 

 Τπεξεζίεο Μειεηεηηθνχ έξγνπ 

 Mystery shopping  

 πκβνπιέο Αμηνιφγεζεο 

 πκβνπιεπηηθή Καξηέξαο 

 

 

Αληίζηνηρα, σο πξνο ηελ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ε εηαηξία παξέρεη: 

 ρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη παξνρήο θηλήηξσλ 

 Αλεχξεζε θαη επηινγή ζηειερψλ 

Η Upgrade επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ, σο πξνο 

ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη θαη επέθηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο. Οη ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο απεπζχλνληαη επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, 
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επηρεηξεζηαθά ζηειέρε θαζψο θαη ζε θνηηεηέο. Η αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία 

ζηεξίδεηαη ζε ηερληθέο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ: 

 ηελ απφδεημε ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

 ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ λέσλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθήο αιιά θαη εηαηξηθήο απφδνζεο.  

Η Upgrade ζε αξηζκνχο 

 80% επηηπρία ζε επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

 90% πνζνζηφ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ 

 100% θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ 

 30% κέζνη φξνη αλάπηπμεο 

 100% γεσγξαθηθή θάιπςε εμππεξέηεζεο 

 

 

 

DK Consultants 

 

 

Η DK Consultants παξέρεη ζε επηρεηξήζεηο θάζε κεγέζνπο θαη δξαζηεξηφηεηαο 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ απφ ην 1999. Λφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, απαηηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

νξγαλσζνχλ ζσζηά θαη λα θαηαλείκνπλ νξζνινγηθά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο. 

Δπνκέλσο, ε πηνζέηεζε κηαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θαη ε εθαξκνγή ησλ ηαθηηθψλ 

πιάλσλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ απνηεινχλ ην θχξην έξγν θαη απνζηνιή ηεο DK 

Consultants. Η εηαηξία εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε. πγθεθξηκέλα νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο είλαη νη εμήο: 

 Export Consultancy 

 International Market & Marketing Research 

 Product Management Branding 

 Packaging Specifications 
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 Strategic Marketing Planning 

 “How-to-Export” Full Service Package 

Δηδηθφηεξα: 

 Έξεπλα Αγνξάο θαη Καηαλαισηηθήο πκπεξηθνξάο 

 Γηεζλήο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, (Αλα) Γηακφξθσζε Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Μνληέινπ θαη (Δπαλα) Σνπνζέηεζε Δπηρείξεζεο 

 Visual Merchandising κε δηεζλή δηάζηαζε 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπζθεπαζίαο θαη ζρεδηαζκφο πξντφληνο 

 Πξσηνηππνπνίεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη Concept Testing 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δηεζλέο εκπφξην 

Βαζηθέο Αξρέο 

 Καζνδήγεζε ησλ πειαηψλ ζε επηηπρεκέλε πινπνίεζε εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κεγάιεο θιίκαθαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Δλδπλάκσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθνδνηψληαο κε 

επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία θαηάιιεια λα εμαζθαιίζνπλ ζε απηέο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

 Πξνζθνξά νπζηαζηηθψλ ππεξεζηψλ Marketing εμνηθνλνκψληαο πνιχηηκνπο 

πφξνπο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο DK Consultants απνηειείηαη απφ 22 άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ 

πςειή κφξθσζε θαζψο θαη εμεηδίθεπζε ζε δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο θαη 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο.  
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Γηαθξίζεηο 

 

Πεγή: www.dkconsultants.gr 

H DK ζήκεξα 

Η DK Consultants έρεη αλαπηχμεη έλα δίθηπν πηζηνπνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ην νπνίν θαη 

ζπλερψο δηεπξχλεη (DK Certified Partners). Οη ζπλεξγάηεο επηιέγνληαη κε κεγάιε 

πξνζνρή θαη δηαξθψο εθπαηδεχνληαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχλ ηα απζηεξά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηαηξία έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη 

δξαζηεξηφηεηα ζε κεγάιεο πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο Νέα Τφξθε, Λνλδίλν, 

Λνπμεκβνχξγν, αλγθάε, Αζήλα, Θεζζαινλίθε (γξαθεία ηεο DK Consultants), θαη ζε 

Λνλδίλν, Κσλζηαληηλνχπνιε, Βνπθνπξέζηη θαη Βνπδαπέζηε (DK Certified Partners).  

 

 

Business Mentor 

 

Η εηαηξία Business Mentor ηδξχζεθε ην 2014 κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ Μάξθεηηλγθ πξνο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαζψο επίζεο Mentoring θαη εθπαίδεπζε πξνο 

επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

θαζεκεξηλά κεηαβάιινληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Η εηαηξία ζήκεξα απνηειείηαη απφ 

κηα νκάδα επηά ζπκβνχισλ. Οη ππεξεζίεο ηνπο αλάγνληαη ζε: 

 

http://www.dkconsultants.gr/


 

 

63 

 πκβνπιεπηηθή – Mentoring 

 Digital Marketing 

 Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 

Σα παξερφκελα εξγαιεία ππνζηήξημεο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ είλαη ηα εμήο: 

 vCita CRM : αθνξά ζηελ online παξνπζία ηεο επηρείξεζεο 

 Παξαγσγή βίληεν: νπηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ κέζσ βίληεν ηα 

νπνία γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιή θαη πξνηηκεηέα απφ ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

 Infographics: πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν, έμππλν ηξφπν παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ, 

δεδνκέλσλ θαη γλψζεο κέζσ εηθφλαο.  

 Email ππνγξαθήο: ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ.  

 Αλάιπζε web site: πξφθεηηαη γηα ηελ «αθηηλνγξαθία» ηνπ site ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ πειάηε. Πξφθεηηαη γηα κηα επθπή ππεξεζία ε νπνία αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα 

πξνεγκέλσλ παξφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Γεκηνπξγία θεηκέλσλ: πξφθεηηαη γηα έλαλ επαγγεικαηία ζπληάθηε θεηκέλσλ, 

γλσζηφ θαη σο content writing. 

 Facebook Check Up: Αλάιπζε ηεο επαγγεικαηηθήο fan page θαη πξφηαζε 

ιχζεσλ βειηίσζεο. 

 SEO Check Up: Αλάιπζε εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, δηάγλσζε πξνβιεκάησλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη mentors πξνηείλνπλ πξαθηηθέο θαη ιχζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ηεο.  

 Online Έξεπλεο: Οη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξέρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

απνθάιπςεο κε αξηζκνχο, πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη αηηίεο παξαπφλσλ ή 

δπζαλαζρεηήζεσλ ηηο νπνίεο νη πειάηεο ελδερνκέλσο λα δηζηάζνπλ λα 

εθθξάζνπλ απφ θνληά. 

 Παξνπζηάζεηο PPT: Οη έκπεηξνη εηδηθνί ηεο εηαηξίαο αλαιακβάλνπλ λα 

εηνηκάζνπλ εηαηξηθέο παξνπζηάζεηο έρνληαο κεγάιε πείξα απφ αλάινγεο 

παξνπζηάζεηο ζε απαηηεηηθέο εθδειψζεηο.  

 Marketing plan: πξφθεηηαη γηα ηελ ζχληαμε ελφο πιήξνπο πξνγξάκκαηνο 

κάξθεηηλγθ ην νπνίν βνεζά ηνπο επαγγεικαηίεο λα αληηιεθζνχλ πιήξσο ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία, λα 

πξνιάβνπλ πξνβιήκαηα πξηλ εκθαληζηνχλ θαζψο θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. 
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 Business plan: πξφθεηηαη γηα ηελ ζχληαμε ελφο πιήξνπο επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ. 

Δηδηθνί, κε κεγάιε πείξα πάλσ ζηελ ζχληαμε αλαιακβάλνπλ, έπεηηα απφ εθηελή 

κειέηε ηεο επηρείξεζεο-πειάηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

ξεαιηζηηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ. 

Mentoring θαη δηαθνξά απφ ηελ ζπκβνπιεπηηθή 

Η εηαηξία, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκα ηεο, ιεηηνπξγεί κε θαηλνηνκηθή, φπσο ηελ 

απνθαιεί, πξνζέγγηζε εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Δηδηθφηεξα, ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν 

κε ηελ θηινζνθία ηνπ mentoring θαη ιηγφηεξν κε απηή ηεο θιαζζηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. 

Χο mentoring ε εηαηξία νξίδεη ηελ  πξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο 

κεηαμχ ελφο έκπεηξνπ ζηειέρνπο θαη ελφο ιηγφηεξνπ έκπεηξνπ επηρεηξεκαηία. Η 

εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ελφο ζχκβνπινπ θαη ελφο κέληνξα (φπσο απνθαιεί ε εηαηξία 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο) είλαη πσο ζηφρνο ηνπ κέληνξα  είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

επαγγεικαηία, ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη αλεμάξηεηνο θαη φρη απιά βνήζεηα πξνο ηελ 

επηρείξεζε-πειάηε. Αθφκε, ε ζρέζε κεηαμχ κέληνξα θαη πειάηε είλαη ιηγφηεξν 

απζηεξά επαγγεικαηηθή θαζψο ζπρλά ν κέληνξαο δελ δηαζέηεη θαλ δηθφ ηνπ γξαθείν 

αιιά εξγάδεηαη θνληά ζηνλ πειάηε ή θαη απφ ην ζπίηη ηνπ. 

 

5.2. Αλάισζε απαληήζεφλ ζσκκεηετόληφλ 

Αλάγθε γηα αιιαγή 

Πξψηε εξψηεζε ε νπνία ππνβιήζεθε ζηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ απηή γηα ην εάλ ζεσξνχλ 

πσο ε πξψηε έλδεημε αλάγθεο γηα αιιαγή ζηνλ νξγαληζκφ πξνέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη απαληήζεηο εδψ ήηαλ πνηθίιεο. Δηδηθφηεξα, ν 

ζχκβνπινο Α απάληεζε πσο 87% ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, επνκέλσο απφ εθεί πηζαλφηεξα 

λα αλαθχςεη θαη ε «εηδνπνίεζε». Ο πηφο ηνπ δξ. Γεσξγάθα, έδσζε κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή, θαζψο ππνζηήξημε πσο ε αλάγθε γηα αιιαγή πξνθχπηεη εμαηηίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. πληζηά 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν έλαλ «εθβηαζκφ» γηα ηελ επηρείξεζε εάλ επηζπκεί λα επηβηψζεη. 

Με ηελ άπνςε απηή ζπκθψλεζε θαη ε ζχκβνπινο Γ, ε νπνία κάιηζηα ζεσξεί πσο νη 

άλζξσπνη ελφο νξγαληζκνχ είλαη νη θχξηνη «πξνάγγεινη» κηαο αιιαγήο. Ο ζχκβνπινο Β 

ζεσξεί πσο ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αηηίεο γηα αιιαγή. Βέβαηα, ζεκείσζε πσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ 
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ππάξρεη ζην λα επεξεάζεη θαλείο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απηφ πνπ ν νξγαληζκφο 

κπνξεί λα αιιάμεη είλαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, επνκέλσο ίζσο εθεί λα εζηηάζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ θαη λα απνθαζίζεη ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί. 

Καηαιεθηηθά, ε νκάδα  ζπκβνχισλ Γ πηζηεχεη πσο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο, κεηαβάιιεηαη θαη ην θέληξν ελδηαθέξνληνο ηεο. Δπνκέλσο, ζα δψζεη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζα είλαη ζε κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα γηα «θακπαλάθηα» ζην 

αλάινγν πεξηβάιινλ. Μάιηζηα ε νκάδα ζέιεζε λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε 

παξαζέηνληαο θάπνην παξάδεηγκα. Όηαλ ινηπφλ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ, ηφηε ζίγνπξα νη κεηαβνιέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

εθείλεο ηηο νπνίεο παξαθνινπζεί ζηελφηεξα θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ζα αληηδξάζεη πην 

άκεζα.  

Παξάγνληεο πνπ δίλνπλ ψζεζε γηα αιιαγή 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο αλαθέξζεθαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπεηδή φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζρεδφλ αθξηβψο ηνπο 

ίδηνπο παξάγνληεο θάζε θνξά θξίζεθε ζθφπηκν ζηελ παξνχζα εξψηεζε λα γίλεη κηα 

ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη φρη αλαθνξά ζε θάζε ζπκκεηέρνληα 

μερσξηζηά.  Οη παξάγνληεο απηνί παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ. 

Πίλαθαο 3 

Παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ αλάγθε γηα αιιαγή 

 Δπηζπκία γηα θαηλνηνκία  Αληαγσληζκφο 

 Δπηζπκία επέθηαζεο ζε λέεο 

αγνξέο 

 Αχμεζε δηακαρψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ ζην εζσηεξηθφ  ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 Γηαθνξνπνίεζε  Αχμεζε ησλ απνρσξήζεσλ απφ 

ηελ εξγαζία ή/θαη ησλ απνπζηψλ 

 Αιιαγή ζηελ θεξδνθνξία  Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 Δπηζπκία αλάπηπμεο  Αχμεζε ζηα παξάπνλα ησλ 

πειαηψλ 

 Απνηχπσζε ησλ παξνπζψλ 

εζφδσλ 

 Μεηαβνιέο ζηνλ θχθιν πσιήζεσλ 

 Απμεκέλεο δπζαξέζθεηεο  

 



 

 

66 

Παξάγνληεο πνπ επλννχλ έλα πξφγξακκα αιιαγήο θαη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ  

Δπφκελν ζέκα πνπ ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε άπνςε ηνπο 

αλαθνξηθά κε παξάγνληεο, ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επλνήζνπλ 

έλα πξφγξακκα αιιαγήο θαζψο θαη αληίζηνηρνη νη νπνίνη δχλαηαη λα δπζρεξαίλνπλ 

ζεκαληηθά. Αξρηθά, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ πσο ίζσο ν παξάγνληαο εθείλνο ν 

νπνίνο ζα θαζνξίζεη εάλ έλα πξφγξακκα αιιαγήο ζα είλαη πεηπρεκέλν ή φρη είλαη ε 

ηθαλφηεηα θαη θπξίσο ε ζέιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ λα αιιάμεη. Ο ζχκβνπινο Α 

κάιηζηα, έθαλε ιφγν γηα “learning organizations”, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ζπλερψο λα 

καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα, λα εμειίζζνληαη, λα αιιάδνπλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα 

λέα δεδνκέλα. Μάιηζηα κε ηελ γλψκε απηή ζηελ νπζία ζπκθψλεζε θαη ε νκάδα Γ. 

Βέβαηα φπσο πξφζζεζε ν ζχκβνπινο Α, ζηελ Διιάδα εμαηξεηηθά ιίγνη είλαη νη 

νξγαληζκνί ηέηνηνπ ηχπνπ. Έγηλε ιφγνο ινηπφλ γηα ηελ λννηξνπία ησλ νξγαληζκψλ 

αλάινγα κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζα 

«κεηαθξαζηνχλ» θαη «κεηαζρεκαηηζηνχλ» ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα δηαρπζνχλ θαη πάιη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε, ν πηφο ηνπ 

πξφζζεζε επίζεο ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ, αλζξψπηλσλ, πιηθψλ 

θιπ). Ο ζχκβνπινο Β επηπξφζζεηα, ηφληζε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε ηθαλφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Καη κε ηνλ φξν επηθνηλσλία αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα  κπνξεί λα επηθνηλσλεί αλνηρηά ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα ην πνπ επηδηψθεη 

λα θηάζεη, επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη 

ηελ ζηάζε ηνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία 

κε φιεο ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πειάηεο, 

ηνπο πξνκεζεπηέο θιπ. Η ζχκβνπινο Γ πηζηεχεη πσο παξάγνληαο ν νπνίνο 

αλακθηζβήηεηα κπνξεί λα επλνήζεη έλα επεξρφκελν πξφγξακκα αιιαγήο είλαη ε ελεξγή 

παξνπζία θαη αλάκημε ηνπ εγέηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πιάλνπ. Δχινγν είλαη πσο 

εδψ ππεηζέξρεηαη θαη έλαο αθφκε παξάγνληαο ν νπνίνο είλαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ελφο νξγαληζκνχ. Όηαλ  ινηπφλ γίλεηαη ιφγνο γηα εγέηε θαη φρη γηα πξντζηάκελν 

ηφηε έλα πξφγξακκα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. χκθσλα 

κάιηζηα κε ηελ άπνςε ηεο ίδηαο, νη άλζξσπνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζε νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε ζα θαζνξίζνπλ ηελ εμέιημε ησλ πεπξαγκέλσλ, επνκέλσο νη ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ απέλαληη ζε έλα πξφγξακκα αιιαγήο 

επίζεο επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε 

νκάδα ησλ ζπκβνχισλ αλαθέξζεθε ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο αξρηθά ην κέγεζνο 

κηαο επηρείξεζεο, θαζφηη ζπλήζσο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

επειημία θη επνκέλσο πξνζαξκφδνληαη πην εχθνια ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Ο αξλεηηζκφο 
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πνπ επηθξαηεί εμαηηίαο ησλ δχζθνισλ ζπγθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

επηρεηξήζεηο δχλαηαη επίζεο λα επεξεάζεη αξλεηηθά έλα πξφγξακκα αιιαγήο. Σν 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αθφκε ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαζ’ φηη είλαη δχζθνιν λα επεξεαζηεί θαη λα αιιάμεη, επνκέλσο νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα. Δπηπιένλ, ε δχλακε πνπ έρνπλ νη εζσηεξηθέο 

νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί αθφκε έλαλ παξάγνληα επεξεαζκνχ, νη νπνίνη 

αλάινγα κε ηελ ζηάζε ηνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά έλα 

πξφγξακκα αιιαγήο. Καηαιεθηηθά, ε ίδηα νκάδα πξφζζεζε θαη ηνλ παξάγνληα ηεο 

δηάζεζεο γηα «μεβφιεκα» απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ ξνπηίλα αλακθηζβήηεηα 

επεξεάδεη έλα πιάλν αιιαγήο. Γηα λα είλαη αθφκε πην εχιεπηε ε κειέηε ηνπ 

αλαγλψζηε, νη απφςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 4 

Παξάγνληεο, θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο νη νπνίεο δύλαηαη λα επεξεάζνπλ                           

έλα πξόγξακκα αιιαγήο 

 Θέιεζε / Ιθαλφηεηα γηα αιιαγή  Μέγεζνο νξγαληζκνχ 

 Νννηξνπία επηρεηξήζεσλ  Αξλεηηζκφο εμαηηίαο παξνχζαο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

 Ιθαλφηεηα / Γηάζεζε γηα 

επηθνηλσλία 

 Αδπλακία επεξεαζκνχ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Δλεξγή παξνπζία/ αλάκεημε εγέηε  Γχλακε ησλ εζσηεξηθψλ νκάδσλ 

εξγαδνκέλσλ 

 χλδεζε κεηαμχ κειψλ   Γηάζεζε γηα εγθαηάιεηςε ξνπηίλαο 

 Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ  

 

 Αιιαγή, πεξηβάιινλ θαη ρξνληθφο νξίδνληαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ηη 

πηζηεχνπλ πσο ζπκβαίλεη πην ζπρλά, εάλ δειαδή αιιαγέο ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, εάλ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ ή έλα 

ηκήκα απηνχ θαζψο επίζεο θαηά πφζν αιιάδεη ν ρξνληθφο νξίδνληαο νινθιήξσζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Ο ζχκβνπινο Α ινηπφλ ζεσξεί πσο ην 

ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πνιχ δχζθνιν θαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξν λα αιιάμεη. 

Δπνκέλσο νη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαδηαθά. «χληνκεο κηθξέο λίθεο» φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. Η άπνςε ηεο νκάδαο Γ θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 
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ηα φζα κφιηο αλαθέξζεθαλ θαζ’ φηη ελψ αξρηθά νη επηρεηξεκαηίεο-πειάηεο ζέινπλ λα 

αιιάμνπλ ξηδηθά, ζηελ πνξεία αληηιακβάλνληαη πσο θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην. Δπίζεο 

ζε απηφ ζπκβάιιεη θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο δηφηη νη επηρεηξεκαηίεο ζέινπλ πάληα λα 

βιέπνπλ άκεζα απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, γλσξίδνπλ πσο φζν πην κηθξέο θαη εχθνια 

πξαγκαηνπνηήζηκεο είλαη νη αιιαγέο, ηφζν ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα είλαη πην άκεζα 

εκθαλή. Ο ζχκβνπινο Β δήισζε πσο ε εκπεηξία ηνπ έρεη δείμεη πσο απηφ πνπ νη 

επηρεηξεκαηίεο ζπλήζσο δεηνχλ είλαη λα αιιάμνπλ φια ζρεδφλ δηα καγείαο απεπζείαο. 

Βέβαηα, θάηη ηέηνην ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη εθηθηφ λα ζπκβεί. Η πξφηαζε 

κάιηζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο ζπκβνχισλ είλαη πσο ηα πξνγξάκκαηα αιιαγψλ 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη βήκα βήκα. Αξρηθά πξέπεη λα επηιέγνληαη νη βαζηθνί 

«παίθηεο» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, ζηε ζπλέρεηα λα ζρεκαηίδεηαη ε νκάδα ε 

νπνία ζα θέξεη ηελ επζχλε ηεο αιιαγήο θαη θπζηθά πξηλ απφ ηελ ηειηθή πινπνίεζε 

πξέπεη ην φξακα λα δηαδνζεί πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν κέινο. Καηαιεθηηθά, ε 

ζχκβνπινο Γ επηρεηξεκαηνιφγεζε ηελ άπνςε ηεο επί ηνπ ζέκαηνο αλαθέξνληαο έλα 

παξάδεηγκα απφ ηελ εκπεηξία ηεο. Δηδηθφηεξα, ε ίδηα ππνζηεξίδεη πσο ζρεδφλ θαλέλαο 

επηρεηξεκαηίαο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

επνκέλσο ηείλνπλ ιαλζαζκέλα λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αλαθέξζεθε κάιηζηα θαη ζε κηα πεξίπησζε πειάηε ν νπνίνο 

θάιεζε ηελ νκάδα ηεο λα ηνλ ζπκβνπιεχζεη γηα ην πψο ζα ρεηξηζηεί ηελ παξνπζία ελφο 

κεγάινπ αληαγσληζηή ν νπνίνο θαηά ηε γλψκε ηνπ επηρεηξεκαηία ήηαλ θαη ε θχξηα 

πεγή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε εηαηξία ηνπ. Έπεηηα φκσο απφ ηελ έξεπλα ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, εθείλν πνπ ηειηθά ζεκεηψζεθε απφ ηελ ζχκβνπιν σο θχξηα 

πεγή ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ ην θαθφ θιίκα ην νπνίν επηθξαηνχζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αιιαγήο 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο πιάλνπ αιιαγήο παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή πίλαθα 

παξαθάησ. Καη εδψ επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα ζπλνιηθά θαη φρη θαηά 

ζπκκεηέρνληα θαζψο νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη αξθεηά φκνηεο. 
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Πίλαθαο 5 

Αλακελόκελα νθέιε από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο 

 Καηλνηνκία  Αιιαγή εηαηξηθήο θνπιηνχξαο 

 Δπέθηαζε ζε λέεο αγνξέο  Απμεκέλε ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 

 Γηαθνξνπνίεζε απφ αληαγσληζηέο  Γηεχξπλζε πειαηεηαθήο βάζεο 

 Αλάπηπμε- Βειηίσζε 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ 

 Δθκνληεξληζκφο  

 Αχμεζε θεξδνθνξίαο  Δλίζρπζε εηαηξηθνχ πξνθίι 

 Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο 

 

 Αχμεζε απνδνηηθφηεηαο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 

 Απφθηεζε δηαθξίζεσλ θαη 

θαηάθηεζε βξαβείσλ 

 

 Αχμεζε θχθινπ πσιήζεσλ 

 

Κξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί ε γλψκε ηνπ ζχκβνπινπ Α, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία έλα ιάζνο ην νπνίν ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θάλεη είλαη πσο αληί 

λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ζεηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ έλα 

πξφγξακκα αιιαγήο, εθείλνη αθηεξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ηη θάλνπλ νη 

αληαγσληζηέο, ψζηε απηνί λα ην θάλνπλ αθφκε θαιχηεξα.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε ηάζε ηνπο λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο ρσξίο 

λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο εάλ θάηη ηέηνην είλαη βηψζηκν γηα ηνπο ίδηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε πεξίπησζε κεγάιεο εηαηξίαο αιπζίδαο super market, ε νπνία ζην θπλήγη ηηκψλ 

ησλ αληαγσληζηψλ θαίλεηαη πσο βγήθαλ ρακέλνη.  

 

 

Οξγάλσζε νκάδαο δηαρείξηζεο αιιαγήο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο κηαο νκάδαο ππεχζπλεο γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο αιιαγήο. Αξρηθά, θαη εδψ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαρείξηζε κηαο αιιαγήο 

είλαη θαιχηεξν λα γίλεηαη απφ νκάδα αηφκσλ θη φρη απφ κεκνλσκέλα άηνκα. Ο 

ζχκβνπινο Α ινηπφλ, δήισζε πσο ζε θάζε πεξίπησζε πξνηξέπεη ηνλ πειάηε λα 
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νξγαλψζεη κηα νκάδα αθνινπζψληαο ηα νθηψ βήκαηα ηνπ Kotter. Η νκάδα ε νπνία ζα 

δηαρεηξηζηεί ηελ αιιαγή, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ άηνκα απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

Δπίζεο, ηφληζε πσο θπζηθά ζεκαληηθή είλαη ε ελεξγφο παξνπζία ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθή θαη ζπγθαηαβαηηθή κε ηηο απφςεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο. ηα ίδηα πεξίπνπ θπκάλζεθε θαη ε άπνςε ηνπ 

ζπκβνχινπ Β ν νπνίνο πξφζζεζε επίζεο πσο ζεκαληηθά είλαη θαη ηα ζηνηρεία φπσο ε 

ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ, ν ζσζηφο θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, νη 

ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο. Αθφκε, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηνπο εγέηεο πξφζζεζε ηελ ηφικε, ην ζάξξνο 

θαη ηελ πίζηε ζην έξγν πνπ έρνπλ λα εθηειέζνπλ. Δδψ ν ζχκβνπινο ζέιεζε λα 

παξαζέζεη ην παξάδεηγκα πνιχ γλσζηνχ δαραξνπιαζηείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 

νπνίνπ ηα ζηειέρε ηφικεζαλ θαη θαίλεηαη λα πέηπραλ ζην λα εθαξκφζνπλ θάηη 

θαηλνηφκν. Δηδηθφηεξα αλαθέξζεθε ζηελ πξφζθαηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο λένπ 

θαηαζηήκαηνο κε δηαθνξεηηθφ brand name θαη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν φκσο 

αλήθεη ζηελ ίδηα εηαηξία. Η ζχγρξνλε ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη νη θνχξλνη λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο δαραξνπιαζηεία. Σα ζηειέρε ινηπφλ ηεο παξαπάλσ εηαηξίαο 

επέιεμαλ λα δνθηκάζνπλ ην αληίζεην θαη απφ δαραξνπιαζηείν λα επεθηαζνχλ ζε 

αξηνπνηείν. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα παξάδεηγκα ζπζρεηηζκέλεο δηαθνξνπνίεζεο θαηά ηελ 

νπνία ε επηρείξεζε ηφικεζε λα αιιάμεη πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ην ηζρπξφ φλνκα 

ην νπνίν έρεη θαηαθέξεη λα ρηίζεη. Αλ θαη δελ έρεη πεξάζεη κεγάιν δηάζηεκα απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία απηνχ θαίλνληαη λα είλαη 

ελζαξξπληηθά. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαπάλσ εηαηξίαο Η νκάδα Γ ησλ ζπκβνχισλ 

ηφληζε επηπξφζζεηα πσο ε νκάδα ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνηειείηαη απφ 

άηνκα πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα ηελ επίηεπμε κηαο αιιαγήο. Δπίζεο, 

ηφληζαλ πσο είλαη ζεκαληηθφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ψζηε ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ λα 

κπνξεί λα επηιπζεί νπνηνδήπνηε ζέκα κέζα απφ ηνλ δηάινγν.  Καηαιεθηηθά, ε 

ζχκβνπινο Γ ηφληζε πσο πηζηεχεη ηδηαίηεξα ζηελ δχλακε ηεο νκάδαο θαζψο, ζχκθσλα 

θαη κε ηελ κέζνδν  Belbin (Belbin Team Inventory
(1)

) -ε νπνία κάιηζηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη από ηνλ Nelson Mandela γηα ηελ αλαδόκεζε ηνπ Ννηηναθξηθαληθνύ 

δεκνζίνπ ηνκέα- θάζε άλζξσπνο έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Όηαλ ινηπφλ απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ελψλνληαη, ζπλδπάδνληαη θαη ηα άηνκα ιακβάλνπλ ην θαζέλα απφ 

έλαλ ξφιν, ηφηε ην απνηέιεζκα κπνξεί πξαγκαηηθά λα είλαη εμαηξεηηθά εληππσζηαθφ. 
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Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ νη εγέηεο ησλ αιιαγψλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πεξηγξάςνπλ 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπο πσο πξαγκαηνπνηείηαη έλα πιάλν αιιαγήο, πνηα δειαδή είλαη ε 

ζπλήζεο δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε νκάδα ή ηα άηνκα ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ 

εθαξκνγή. Έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη 

απαληήζεηο φισλ ησλ εξσησκέλσλ βξίζθνληαλ ζρεδφλ ζε απφιπηε ζπκθσλία καδί 

ηνπο. Μάιηζηα, ζε θακία άιιε εξψηεζε δελ ππήξμε κεγαιχηεξε νκνθσλία ζηηο 

απφςεηο. ην ζηάδην απηφ ινηπφλ πεξλάκε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηελ πινπνίεζε. 

πλήζσο ινηπφλ νη εγέηεο επηδηψθνπλ ζπλαληήζεηο κε νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πεξηγξάςνπλ ηα φζα πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. 

 

(1): Belbin Team Inventory: πξόθεηηαη γηα έλα ηεζη κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ νκάδαο. Η εθηίκεζε παξέρεηαη κέζσ ηεο κεζόδνπ ηξνθνδόηεζεο 360
ν
 θαζώο ε ζπκπεξηθνξά 

θάζε αηόκνπ αμηνινγείηαη ηόζν από ην ίδην όζν θαη από ηα ππόινηπα κέιε. Η ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ 

πεξηγξάθεηαη κέζα από ελλέα θαηεγνξίεο όπνπ αμηνινγείηαη ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη θάζε κέινο. Τα 

δεδνκέλα από ηελ ελ ιόγσ αλάιπζε δηαπηζηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο νκάδαο, επηζεκαίλνπλ ηα 

άηνκα ηα νπνία ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξν θαη πην ελεξγά ηελ επηηπρία, ελώ αθόκε δηαπηζηώλνληαη 

αδπλακίεο θαη πεξηζώξηα βειηίσζεο. Πεγή: http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles.  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ έρνπλ νξίζεη θαη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο 

μεθηλνχλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Δθείλν ην νπνίν ηφληζαλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

πσο ζε θάζε πεξίπησζε νη εγέηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελεξγφ αλάκεημε θαη φρη απιά λα 

νξίδνπλ ηη ζα γίλεη, πφηε θαη πνηνο ζα ην θάλεη. Δηδηθφηεξα, ν ζχκβνπινο Α επηζήκαλε, 

φπσο είρε αλαθέξεη θαη λσξίηεξα πσο ηα ζρέδηα αιιαγψλ πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε 

κηθξά ηκήκαηα, λα νξίδνληαη εχθνια πινπνηήζηκνη ζηφρνη έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα 

κπνξνχλ λα βιέπνπλ άκεζα απνηειέζκαηα θαη λα ελζαξξχλνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ 

δηθή ηνπο πξνζπάζεηα. Ο ζχκβνπινο Β ηφληζε πσο ηα άηνκα ηα νπνία ζα εθαξκφζνπλ 

ηηο αιιαγέο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ επειημία, λα κελ είλαη δνγκαηηθνί θαη λα είλαη 

πάληα ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα αιιάμνπλ φπνηε ρξεηαζηεί ην πιάλν πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζπκβαηφ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ αλά πάζα ζηηγκή. Η νκάδα ησλ ζπκβνχισλ 

ζεσξεί πσο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νη αξρηθέο 

ελέξγεηεο ησλ εγεηψλ. Δηδηθφηεξα, νη εγέηεο ζα πξέπεη απφ ηελ πνιχ αξρή λα 

θαηαθέξνπλ λα πείζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο θαζψο 

θαη λα είλαη απφιπηα θαιά πξνεηνηκαζκέλνη σο πξνο ην ηη ζα γίλεη απφ πνηνλ θαη πσο. 

Σέινο, ε ζχκβνπινο Γ επηζήκαλε πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα έρεη έλα 

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles
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άηνκν γηα λα ζεσξείηαη εγέηεο είλαη εθείλα ηα νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Αθφκε, 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ζε απηφ ην ζηάδην είλαη θαιφ λα γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά ζε 

ζέκαηα ηα νπνία ην πξνζσπηθφ θξίλεη σο ζεκαληηθά θαη λα πεξηγξαθεί ζε απηνχο 

αθξηβψο ην θαηά πφζν ελδέρεηαη λα αιιάμεη θάηη θαη ζε ηη βαζκφ. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα νη ίδηνη λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη έηζη λα κεησζεί ν ηπρφλ αξλεηηζκφο πνπ 

κπνξεί λα επηθξαηεί εμαηηίαο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο έλαξμεο ηνπ πιάλνπ αιιαγήο. 

πρλά ιάζε θαη παξαιείςεηο 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ ην ζέκα 

ησλ ζπρλφηεξσλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ ζηα νπνία ππνπίπηνπλ ζπλήζσο νη εγέηεο ησλ 

πιάλσλ αιιαγψλ. 

Πίλαθαο 6 

Σπρλά ιάζε θαη παξαιείςεηο 

 Πιάλα πξφρεηξα νξγαλσκέλα, 

ρσξίο ρξνληθφ νξίδνληα θαη 

δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο 

 Απνπζία θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο 

 χζηαζε αθαηάιιειεο νκάδαο γηα 

ηελ δηαρείξηζε (αζπκθσλίεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, κε θαηάιιειε 

εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ 

θιπ) 

 Γξήγνξε θαη πνιιέο θνξέο 

εζθαικέλε ζεψξεζε ληθψλ 

 Απνπζία κέξηκλαο γηα άξηηα 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

κειψλ θαζψο θαη κεηαμχ κειψλ 

θαη δηνίθεζεο 

 Απαμίσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

γλψζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

απφ πιεπξάο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

 Δζηίαζε ζην κέιινλ, 

παξακεξίδνληαο πνιιέο θνξέο ην 

παξφλ θαζψο θαη ην παξειζφλ 

   

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο ζχκβνπινπο, ζηηο νπνίεο αξρηθά ε νκάδα ε 

νπνία ζηελφηαλ γηα ηελ δηαρείξηζε δελ ήηαλ ε θαηάιιειε. Δηδηθφηεξα, ηα άηνκα είηε 

δελ είραλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, είηε ηελ πείξα, είηε αθφκε, δελ είραλ ηελ θαηάιιειε 

επηξξνή ζηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο. Αθφκε φκσο θαη κηα δπλαηή νκάδα πνιιέο 

θνξέο δελ πξνεηνηκάδεηαη ζσζηά. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ ππάξρεη μεθάζαξν πιάλν 
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ελεξγεηψλ, φηαλ δελ έρεη ηεζεί ζσζηφο ρξνληθφο νξίδνληαο θαζψο επίζεο φηαλ δε είλαη 

μεθάζαξα νξηζκέλν ην πφηε ζα αμηνινγείηαη θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα. Αθφκε έλα 

ιάζνο ην νπνίν πνιινί εγέηεο πιάλσλ ζπρλά θάλνπλ είλαη ην φηη εχθνια αλαθεξχζζνπλ 

κηα «λίθε», ρσξίο απηφ φκσο απαξαίηεηα λα έρεη επηηεπρζεί θάηη νπζηαζηηθφ θαη 

κάιηζηα θάηη ην νπνίν ζα ζπλερίδεηαη γηα θαηξφ ζην κέιινλ. Σν ηειεπηαίν έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ απφ ηνλ ζχκβνπιν Α. Γίλεηαη ιφγνο ινηπφλ γηα 

επηπνιαηφηεηεο θαη πνιιέο θνξέο βεβηαζκέλεο θηλήζεηο. Μηα ζεκαληηθή επίζεο 

παξάιεηςε είλαη ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ιδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, 

ειάρηζηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο , ζχκθσλα θαη κε ηα ιεγφκελα ηνπ ζχκβνπινπ Β, νη 

νπνίεο δίλνπλ αμία θαη βάζε ζηελ εθπαίδεπζε, αγλνψληαο ηα αζχγθξηηα νθέιε ηα νπνία 

ζα κπνξνχζαλ λα απνθνκίζνπλ νη εξγαδφκελνη. Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο απνηειεί 

επίζεο έλαλ θίλδπλν γηα ηα πξνγξάκκαηα αιιαγήο. Όπσο αλάθεξαλ νη ζχκβνπινη ηεο 

νκάδαο Γ, ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ ππάξρεη δηάινγνο, θαη έηζη ε δηνίθεζε δελ 

γλσξίδεη –ή δελ επηζπκεί θηφιαο- λα κάζεη ηελ άπνςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Αθφκε, ε επηζπκία ηεο νκάδαο λα αιιάμεη ηνλ νξγαληζκφ φπσο έρεη 

νξηζηεί, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαιήγεη λα παξαβιέπεη ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη 

παξάγνληεο ηνπ ζήκεξα κε απνηέιεζκα ην πιάλν λα θηλδπλεχεη σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Όπσο πην αλαιπηηθά εμήγεζε ε ν νκάδα Γ, ζπρλά νη εγέηεο 

εζηηάδνπλ ζην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ, αθνινπζψληαο ην ίδην ζρέδην, αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα ηα νπνία πξνέθπςαλ «απαηηνχλ» απφ ην πιάλν λα 

αιιάμεη πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Η ζχκβνπινο Γ 

πξφζζεζε επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν είλαη απηφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

αλαπξνζαξκνγήο, ε φια απηά ηα ρξφληα ηεο πνξείαο ηεο ζηνλ ρψξν, ε ζχκβνπινο –

φπσο θαη νη ππφινηπνη- έρεη ζπλαληήζεη πνιιέο νκάδεο νη νπνίεο αλαιάκβαλαλ ηελ 

επζχλε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αιιαγήο ρσξίο ζηελ νπζία λα ππάξρεη ζρέδην. Απηφ 

ζπλνδεχεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ κε απνπζία ειέγρνπ θαη έγθαηξεο 

δηάγλσζεο αδπλακηψλ ψζηε απηέο λα δηνξζσζνχλ.  

 

Ο ξφινο ηνπ εγέηε θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ε ζπκβνιή απηψλ ζηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Σφζν ν εγέηεο φζν θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

επεκβαίλνπλ απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη θαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηά ηελ πεξάησζε ζχκθσλα κε ηνλ ζχκβνπιν Α. Κχξην έξγν ηνπ εγέηε 

είλαη ην λα δηαζθαιίζεη πσο ε αιιαγή δελ ζα γίλεη απιψο, αιιά ζα ηεξεζεί, πξφζζεζε. 
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χκθσλε είλαη θαη ε άπνςε ηνπ ζχκβνπινπ Β ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο εγέηεο θαη 

αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δεζκεπηνχλ πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ζα είλαη 

απηά πνπ έρνπλ νξίζεη θαη πσο ν νξγαληζκφο ζα αιιάμεη θαη’ νπζία θαη φρη κφλν θαηά 

ηα ιεγφκελα ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ. Αθφκε, πξφζζεζε πσο αιιαγέο δελ πξέπεη 

λα θάλνπλ κφλν νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα άηνκα, αιιά θαη νη θπβεξλεηηθνί θνξείο 

δίλνληαο ην παξάδεηγκα θαη ηελ παξαθίλεζε ζηηο επηρεηξήζεηο. Δδψ ν ζχκβνπινο 

παξέζεζε ην παξάδεηγκα ηεο Ιηαιίαο ηεο νπνίαο νη θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη 

πξνρψξεζαλ ζε κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ηνπο, αιιαγή ησλ απηνθηλήησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κε άιια ιηγφηεξν πνιπηειή, ζέινληαο λα παξαθηλήζνπλ άηνκα θαη 

επηρεηξήζεηο λα ζπκβάιινπλ απφ θνηλνχ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε δχζθνιε θαηάζηαζε 

ηελ νπνία βηψλεη ε ζχγρξνλε θνηλσλία εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Καη ε νκάδα Γ ζεσξεί πσο ν ξφινο ηνπ εγέηε θαζψο θαη ηελ δηνίθεζεο είλαη εμαηξεηηθά 

θξίζηκνο, θαζψο φηαλ ε δηνίθεζε είλαη ζίγνπξε γηα απηφ πνπ ζέιεη λα επηηχρεη, ηφηε ζα 

είλαη πην εχθνιν γηα εθείλε λα επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηειηθά λα πείζεη ηα ππφινηπα κέιε 

ψζηε λα δνπλ επλντθά ηελ επεξρφκελε αιιαγή θαη λα επηδηψμνπλ λα ζπκβάιινπλ θαη 

απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο. Δπίζεο, σο αλψηαηε δηνίθεζε, εθείλε ζα δψζεη ηηο ηειηθέο 

εγθξίζεηο, ζα απνθαζίζεη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

θαζψο επίζεο ζα δηαρεηξηζηεί ηα παξάπνλα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ κειψλ. 

Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ ζέζε ηεο γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα ζα επεξεαζηεί θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πιάλνπ. Καηαιεθηηθά, ε ζχκβνπινο Γ 

πξφζζεζε ην ζηνηρείν ηνπ πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο, θαζψο φηαλ νη ίδηνη δείρλνπλ 

ζέιεζε θαη επηζπκία λα αιιάμνπλ νη ίδηνη πξψηα απφ φια, θαζηζηνχλ πην εχθνιν γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ην λα αληηκεησπίζνπλ κε ζεηηθή δηάζεζε ηελ θαηάζηαζε θαη ηα 

ζηάδηα ηεο αιιαγήο.  

πκβνιή ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ ζε έλα πξφγξακκα αιιαγήο 

εκαληηθφ κέξνο ηεο ζπδήηεζεο καο αθηεξψζεθε ζην ζέκα ηεο ζπκβνιήο ησλ 

εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ ζηελ δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αιιαγήο. Αλαιχζεθαλ ινηπφλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία δηαθξίλνπλ ηνπο 

ζχκβνπινπο, νη ελέξγεηεο απηψλ θαζψο θαη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ. Αξρηθά, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηήξημαλ ηελ ζέζε ηνπο ζε δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία ηνπο 

δηαθξίλνπλ. Σν πξψην είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην δεχηεξν ε εκπεηξία θαη ε 

ηερλνγλσζία ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα θαη κε ηνλ ζχκβνπιν Α, έλαο ζχκβνπινο ζα βνεζήζεη ηελ 

εηαηξία-πειάηε λα δηακνξθψζεη ηελ κνλαδηθή θαη μεθάζαξε ηαπηφηεηα ηεο. Με ηνλ φξν 
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ηαπηφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε πέληε βαζηθνχο ππιψλεο νη νπνίνη απμάλνπλ ηελ αμία ηεο 

κάξθαο ελφο νξγαληζκνχ (brand value) θαη νη νπνίνη είλαη νη εμήο: φξακα, θηινζνθία, 

αμίεο, απνζηνιή, ζηφρνη. ε ζπλεξγαζία ινηπφλ κεηαμχ ηνπο, ζηειέρε θαη ζχκβνπινο (ή 

νκάδα ζπκβνχισλ) ζα μεθαζαξίζεη ην πνηα είλαη (δπλάκεηο, αδπλακίεο) θαη ηη επηδηψθεη 

(απνζηνιή), ζα ζηνρεχζεη ζην πνπ ζέιεη λα θηάζεη (φξακα), θαζψο επίζεο ζα ζέζεη 

μεθάζαξα ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Φπζηθά, αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ φια ηα 

παξαπάλσ, ζεηξά έρεη ην λα πξνζδηνξηζηεί ην πψο ζα επηηεπρζνχλ φια απηά, θαζψο 

επίζεο –θαη πνιχ ζεκαληηθφ- ην πφηε ζα γίλεη θάζε έλα απφ ηα φζα έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί. Δθείλν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη κε ηελ ζπκβνιή ησλ 

ζπκβνχισλ φια φζα αλαθέξζεθαλ νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ νπζία, κε πξάμεηο 

θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη έηζη ε νκάδα δηνίθεζεο θαη ζπκβνχισλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

φλεηξα θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Οη ζηφρνη δειαδή κεηαθξάδνληαη ζε ελέξγεηεο θαη 

λνχκεξα. Ο ίδηνο ζχκβνπινο ππνζηεξίδεη αθφκε πσο ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά 

ησλ ζπκβνχισλ ζηελ εκςχρσζε ησλ πειαηψλ πσο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δελ είλαη κνλαδηθά. Αηηηνινγνχλ ηελ ζέζε ηνπο θπζηθά κε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

αιεζηλά ζηνηρεία. Δπηπξφζζεηα, έξγν ησλ ζπκβνχισλ απνηειεί θαη ε «δηδαζθαιία» ηεο 

εζηθήο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν πξέπεη λα δηαθξίλεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηε θήκε θαη ην θχξνο ηεο. Αθφκε, ν ίδηνο ζχκβνπινο αλαθέξζεθε ζε έλα 

άξζξν ηνπ ην νπνίν κάιηζηα έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα Μαθεδνλία (Γεσξγάθαο 

2010), ζην νπνίν θάλεη ιφγν γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Αλαθέξεη ινηπφλ κεηαμχ άιισλ, πσο νη ζχκβνπινη ελεξγνχλ σο ηξίηνη αληηθεηκεληθνί 

θξηηέο. Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία δίλνπλ ιχζεηο νη επαγγεικαηίεο 

ζχκβνπινη είλαη βειηίσζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ πιήξνπο αλαδηνξγάλσζεο ηνπο, ε 

πξνζαξκνγή ψζηε λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο επηθξαηνχζεο λνκνζεζίεο, ε επθνιία 

ζηε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο θαη ε επηζπκία βειηηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ο πηφο ηνπ ζπκπιήξσζε πσο νη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη ζπρλά δηαζέηνπλ  ηελ 

ηερλνγλσζία γηα λα αλαπηχμνπλ ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 

εχθνιν γηα ηελ επηρείξεζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (απηφ 

γηα παξάδεηγκα ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Gecon Consulting, θαη ηδηαίηεξα αξκφδην 

είλαη ην ηκήκα GECON IT). Δπηζεκαίλνληαο ην ζηνηρείν ηεο δηαθξηηηθφηεηαο, ζχκθσλα 

κε ηνλ ζχκβνπιν Β, νη επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη «θσηίδνπλ» ζεκεία θαη πεξηνρέο ηηο 

νπνίεο ν επηρεηξεκαηίαο ζπλήζσο αδπλαηεί λα δηαθξίλεη. Η δηαθνξά ινηπφλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ κε ηελ νκάδα ησλ ζπκβνχισλ είλαη πσο 

νη ηειεπηαίνη δελ δνπλ ζηελ ξνπηίλα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο δελ είλαη ππάιιεινη νπφηε 

θαη δελ δέρνληαη παζεηηθά κηα θαηάζηαζε. Αθφκε, απνζηνιή ησλ ζπκβνχισλ δελ 
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απνηειεί απιά ν πξνζδηνξηζκφο ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά θπξίσο ε εκβάζπλζε κέζα ζε 

απηφ θαη ε  πιήξεο ελαζρφιεζε κέρξη λα επηιπζεί. Η θξηηηθή επίζεο πνπ αζθνχλ είλαη 

επνηθνδνκεηηθή, δελ πεξηέρεη ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη ζηεξίδεηαη ζε ηεθκήξηα θαη 

επηρεηξήκαηα. εκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν επεζήκαλε ν ελ ιφγσ ζχκβνπινο είλαη πσο 

γηα λα αζθήζεη θαλείο απνηειεζκαηηθά ην επάγγεικα ηνπ ζπκβνχινπ είλαη απαξαίηεην 

λα δηαζέηεη επαξθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο εξγαδφκελνο αιιά θαη ζηέιερνο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζθέθηνληαη θαη δξνπλ ηα ζηειέρε. Παξέζεζε κάιηζηα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

παξάδεηγκα θαηά ην νπνίν ελψ είρε μεθηλήζεη λα εξγάδεηαη σο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο, 

ζηελ πνξεία αλαγλψξηζε πσο ε έιιεηςε εκπεηξίαο εξγαζίαο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ 

ελδερνκέλσο λα ηνπ δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ή λα ηνλ δπζθνιέςεη ζην λα αλαγλσξίζεη 

εγθαίξσο επθαηξίεο θαζψο θαη επεξρφκελεο απεηιέο. Σφηε ινηπφλ απνθάζηζε λα 

δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο ηνπ θαη λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο αξρηθά ζε 

δηάθνξεο εηαηξίεο. Έθηαζε ινηπφλ έσο θαη δηεπζπληήο πσιήζεσλ, θαηαθέξλνληαο λα 

απνθνκίζεη ζεκαληηθά εθφδηα θαη λα δηθηπσζεί εληφο ηεο αγνξάο. Έπεηηα απνθάζηζε λα 

απνζπξζεί θαη λα επηρεηξήζεη λα ζηεξίμεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο αξρηθά απφ κηα 

δηαθνξεηηθή ζέζε θη έηζη μεθίλεζε εθ λένπ θαη κέρξη ζήκεξα ηελ δηθή ηνπ εηαηξία 

ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθεθαλ ζην εηαηξηθφ πξνθίι. Αλαθνξηθά φκσο θαη κε ην 

ζέκα ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ, φπσο επηζήκαλε θαη ε νκάδα Γ ησλ ζπκβνχισλ, έξγν ησλ 

ζπκβνχισλ είλαη θαη ε αηηηνιφγεζε ηνπ γηαηί πξέπεη λα ζπκβεί κηα αιιαγή ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη πξνο θάζε άιινλ ελδηαθεξφκελν. Σν 

ηειεπηαίν κάιηζηα ην ζηήξημαλ θαη ζηελ δηαπίζησζε ηνπο πσο ζπλήζσο δχν ζηνπο 

πέληε εξγαδφκελνπο δελ πηζηεχνπλ πσο κηα επηθείκελε αιιαγή ππάξρεη νπζηαζηηθφο 

ιφγνο λα γίλεη. Πεξηνξίδνπλ ινηπφλ ηελ αληίζηαζε θαζψο έρνπλ ηελ γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο λα επηκεξίζνπλ θαηάιιεια ην πιάλν αιιαγήο ζε κηθξφηεξα, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη ζε κηθξέο θιίκαθεο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ 

πεηζηεί γηα ην σθέιηκν ηεο θαηάζηαζεο, πξνρσξνχλ ην ζρέδην. Η νκάδα επίζεο 

πξφζζεζε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν ηεο απνπζία 

ζρέζεσλ εμάξηεζεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ κεηαμχ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, γηα παξάδεηγκα έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα έρεη δηαπηζηψζεη έλα 

πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο θαη ην νπνίν νθείιεηαη ζε πξάμεηο ή 

ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ αλσηέξνπ ζηειέρνπο. Δπνκέλσο, ν πθηζηάκελνο πηζαλψλ λα 

δηζηάζεη λα επηζεκάλεη ην πξφβιεκα θαη έηζη λα ιπζεί. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ 

ζπκβνχισλ θάηη ηέηνην δελ πθίζηαηαη θαζψο κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη νξγαληζκνχ δελ 

αλαπηχζζεηαη ππαιιειηθή ζρέζε. Σν ηειεπηαίν επηρείξεκα δηαηππψζεθε θαη απφ ηελ 
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ζχκβνπιν Γ ε νπνία κάιηζηα ην ζηήξημε κε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο 

εκπεηξία. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ινηπφλ, κηα εηαηξία πειάηεο δήηεζε απφ ηελ 

ίδηα λα αλαιάβεη ηελ πεξίπησζε ηεο θαηά ηελ νπνία ε εηαηξία απφ κφλε ηεο 

αδπλαηνχζε λα εληνπίζεη ηελ «ξίδα» ηνπ πξνβιήκαηνο ελψ ε θαηάζηαζε ηεο ήηαλ πνιχ 

δχζθνιε θαη θηλδχλεπε λα παχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Έπεηηα απφ δηεμνδηθή αλάιπζε ε 

νκάδα ηεο ζπκβνχινπ θαηέιεμε πσο κηα ζεκαληηθή πεγή εληάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ 

απνηεινχζε ε ζπκπεξηθνξά ελφο πςειφβαζκνπ ζηειέρνπο. Έπεηηα απφ παξέκβαζε ηεο 

ζπκβνχινπ θαη απνκάθξπλζε ηνπ ζηειέρνπο θαζψο επίζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε θαη 

άιισλ αιιαγψλ ζηε δνκή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε εηαηξία θαηάθεξε λα αληηζηξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο ζπκβνχινπ, ε εηαηξία πέηπρε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο θαηά 28% κέζα ζε έλα ρξφλν θαη 54% ζε δχν ρξφληα. Δάλ 

φκσο ε εμσηεξηθή ζχκβνπινο δελ αλαδείθλπε ηελ πεγή, ακθηιεγφκελν είλαη ην θαηά 

πφζν  θαη θπξίσο ην πφηε ε ίδηα ε εηαηξία ζα επηζήκαλε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. 

Δπηπιένλ, ε ζπκβνιή ησλ ζπκβνχισλ δελ ζηακαηά ζηελ πξφηαζε κηαο ιχζεο γηα έλα 

πξφβιεκα, αιιά ε ζπλεξγαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ ν νξγαληζκφο λα 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Έλα αθφκε 

ζηνηρείν ην νπνίν πξφζζεζε ε ζχκβνπινο Γ είλαη απηφ ηεο δηηηήο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ζπκβνχινπ, θαζψο πέξα απφ ηα φζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη ν ζχκβνπινο επσθειείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νπζία 

έηζη εληζρχεη ηελ πείξα ηνπ θαη θαζίζηαηαη ηθαλφηεξνο ζην λα αληηκεησπίζεη έλα 

παξφκνην πξφβιεκα ζην κέιινλ, πηζαλφηαηα κάιηζηα θαη ζε έλαλ άιιν νξγαληζκφ 

θάπνηνπ δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ. Αλαθνξηθά κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ζπκβνχινπ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηελ 

βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θιίκαηνο, ηελ εγγπεκέλε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

θεξδψλ, ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αγνξά, ηελ βειηίσζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο θαζψο θαη φια φζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηελ έξεπλα ζηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηα αλακελφκελα 

νθέιε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο πιάλνπ αιιαγήο.  

 

Η ζεκαζία ηνπ παξειζφληνο ζε έλα πξφγξακκα αιιαγήο 

ην ζεκείν απηφ ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ην θαηά πφζν ζεσξνχλ 

πσο ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

κηα επηρείξεζε ζην παξειζφλ κπνξεί λα δηδάμεη θαη λα πξνεηνηκάζεη θαιχηεξα ηα 

άηνκα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη κηα αιιαγή. Οκνθσλία ππήξμε κεηαμχ ησλ ηξηψλ απφ 
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ηνπο ηέζζεξηο ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο. Οη ηξεηο ινηπφλ ζεσξνχλ πσο ε ηζηνξία ηνπ 

παξειζφληνο πάληα έρεη λα δηδάμεη θαη λα πξνζθέξεη. Ο ζχκβνπινο Α πξφζζεζε, πέξα 

απφ ηελ ζεκαζία ηνπ παξειζφληνο θαη κε αθνξκή ηελ ηάζε ησλ Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ λα ακθηζβεηνχλ θαη λα απαμηψλνπλ ηελ ζεσξία, πσο ε ζεσξία ε νπνία 

ελδερνκέλσο λα έρεη δηαηππσζεί πνιιά ρξφληα πξηλ, πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

ιακβάλεηαη πνιχ ζνβαξά ππφςε. πλέρηζε, ιέγνληαο πσο ε ζεσξία ιεηηνπξγεί σο 

«κπνχζνπιαο» ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη ηνπο εγέηεο ησλ αιιαγψλ πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Σελ ζέζε απηή ππνζηήξημε θαη κε παξάδεηγκα. Δηδηθφηεξα, αλαθέξζεθε 

ζηελ αλάιπζε SWOT (Αλάιπζε δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ελφο 

νξγαληζκνχ), ε νπνία αλ θαη ππάξρεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη έρεη επαλαδηαηππσζεί 

θαη ζπκπιεξσζεί πνιιάθηο, εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα απνηειεί έλα 

ηζρπξφηαην εξγαιείν γηα ηελ δνπιεηά ησλ ζπκβνχισλ θαη φρη κφλν. Η ζχκβνπινο Γ 

δηαηχπσζε ηελ άπνςε ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξάζε «γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο» 

ηελ νπνία δηαηχπσζε ν φισλαο (6
νο

 αηψλαο π.Υ.) ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ ζεκαζία 

πνπ έρεη ην λα καζαίλεηο ζπλερψο. Πξφζζεζε επίζεο, πσο κφλν κειεηψληαο έλα ζρέδην 

πνπ έρεη ήδε πινπνηεζεί κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη ηηο αδπλακίεο, ηα ιάζε θαη 

επνκέλσο λα θηλεζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα κελ ηα επαλαιάβεη. χκθσλα θαη κε 

ηελ άπνςε ηεο νκάδαο ησλ ζπκβνχισλ, ε κειέηε ελφο πξνεγνχκελνπ πιάλνπ αιιαγήο 

βνεζά ζην λα επηζεκαλζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε ηκήκα κηαο 

επηρείξεζεο, ν ηξφπνο ν νπνίνο αθνινπζήζεθε θαη θαηά πφζν επέθεξε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, θαζψο επίζεο έηζη αλαδεηθλχνληαη θαη νη “key players” φπσο ηνπο 

νλνκάζαλε, δειαδή ησλ αηφκσλ νη νπνίνη ζπκβάιαλε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ψζηε λα 

εθαξκνζηεί ην πιάλν αιιαγήο, θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ αηφκσλ ζηα νπνία ν νξγαληζκφο 

κπνξεί λα βαζηζηεί. Δπηπιένλ, ε κειέηε ηνπ παξειζφληνο δηαθσηίδεη θαη ηα ζεκεία ηα 

νπνία ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη ηα νπνία ελδερνκέλσο λα δψζνπλ ηελ ψζεζε γηα ηα 

κειινληηθά πιάλα αιιαγήο. Απφ ηελ άιιε, ν ζχκβνπινο Γ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

επηθπιαθηηθφο γηα ηελ ζεκαζία ηνπ παξειζφληνο θαζψο ε δηθή ηνπ πείξα απφ ηελ 

κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο έδεημε πσο νη απφςεηο δηίζηαληαη. Αλέθεξε 

ινηπφλ ηελ άπνςε ε νπνία έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ Διέλε Γιχθαηδε- Αξβειέξ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία άγλνηα ζεκαίλεη φηη δελ έρσ πξνθαηάιεςε πεξί ελφο ζέκαηνο 

θαη επνκέλσο ην άηνκν είλαη πην δχζθνιν λα πνδνγεηεζεί θαη λα ζρεκαηίζεη 

ππνθεηκεληθά κηα ζηάζε θαη άπνςε. Ιδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα λέα «πεξηνρή» 

ελδηαθέξνληνο, γηα κηα πεξίπησζε φκνηα ηεο νπνίαο δελ έρνπκε αληηκεησπίζεη ν 

ζχκβνπινο ζεσξεί πσο είλαη θαιχηεξν λα κελ έρνπκε θαηά λνπ κειέηεο πεξηπηψζεσλ νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ νπζηαζηηθή νκνηφηεηα κε ηελ πεξίπησζε ηελ νπνία 
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επξφθεηην λα αθνινπζήζνπκε. Καηαιεθηηθά, ν ίδηνο επηζήκαλε πσο ζηελ δηθή ηνπ 

εηαηξία δίλνπλ παξ’ απηά κεγάιε βάζε θαη αμία ζηελ εθηελή κειέηε ησλ ιαζψλ πνπ 

θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αιιάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επαλαιεθζνχλ θαηά ηα επφκελα ζρέδηα αιιαγψλ. 

 

Γνθηκαζηηθή αιιαγή 

Η ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αθνξά ζηελ δηαηχπσζε ηεο άπνςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δνθηκαζηηθήο αιιαγήο. Δηδηθφηεξα, νη παξαπάλσ 

εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζεσξνχλ πσο ε εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθή ή θαη απαξαίηεηε. Ο ζχκβνπινο Α ινηπφλ πηζηεχεη πσο 

αλ θαη σθέιηκε, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα είλαη πξαθηηθά δχζθνιε ε εθαξκνγή ελφο 

ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, ππνκνλήο απφ πιεπξάο επηρεηξεκαηηψλ γηα 

εκθάληζε άκεζσλ απνηειεζκάησλ θαη άιισλ αηηηψλ. Με ηελ άπνςε απηή απφιπηα 

ζχκθσλε είλαη θαη ε αληίζηνηρε ηεο ζπκβνχινπ Γ, ε νπνία ηφληζε ηδηαίηεξα ηελ 

επηζπκία γηα εκθαλή απνηειέζκαηα ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν ηελ νπνία έρεη ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Πέξα απφ απηφ, φπσο αλέθεξε ν ζχκβνπινο Α, ην 

κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο δχλαηαη επίζεο λα επεξεάζεη ην θαηά πφζν είλαη εθηθηή κηα 

δνθηκαζηηθή αιιαγή, θαζψο ζπλήζσο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο 

πφξνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά αιιά θαη ρξνληθά θάηη ηέηνην. Ο 

ζχκβνπινο Β, πξνζνκνηάδεη ηελ δνθηκαζηηθή αιιαγή κε έλα εκβφιην ην νπνίν 

εηζάγεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε αληίδξαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο αλαπηχζζεηαη ε θαηάιιειε «άκπλα». Φπζηθά θαη ν ίδηνο 

ζεσξεί πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή κηαο αιιαγήο απνηειεί 

πνιπηέιεηα ιφγσ ησλ πξναλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ. Αθφκε, ζεσξεί πσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή κηαο δνθηκαζηηθήο αιιαγήο, είλαη θαιχηεξν 

λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθνχο (ζπκβνχινπο) νη νπνίνη ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ θαιχηεξα θαηά πφζν πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί ην δνθηκαζηηθφ πιάλν πξηλ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. Η νκάδα 

ζπκβνχισλ Γ ζεσξεί πσο ε αμία κηαο δνθηκαζηηθήο αιιαγήο είλαη πνιχ κεγάιε θαζψο 

παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ αλαηξνθνδφηεζε αλαθνξηθά κε ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο θάζε πιάλν αιιαγήο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ 

επειημία, θη έηζη λα είλαη εχθνιν λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε θάζε ζηάδην ηφζν ηεο 

δνθηκήο φζν φκσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο.   
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Δηνηκφηεηα γηα αιιαγή 

ην ζεκείν απηφ παξαηέζεθαλ νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζπκβνχισλ ζρεηηθά κε ην 

πψο έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί θαιχηεξα γηα λα αληηκεησπίζεη κηα 

επεξρφκελε θαηάζηαζε αιιαγήο. Ξεθηλψληαο κε ηνλ ζχκβνπιν Α, ν ίδηνο ζεσξεί πσο ε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαζηζηά ηελ αλάγθε γηα αιιαγή κνλφδξνκν γηα ηελ επηβίσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Δάλ ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο πεξηκέλνπλ πξψηα λα αιιάμεη ην 

πεξηβάιινλ θαη κεηά λα πεηζηνχλ πσο θαη νη ίδηεο πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ ην παηρλίδη 

είλαη ρακέλν, ζεκεηψλεη. Μάιηζηα, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα ην παξαπάλσ θαηλφκελν 

είλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο ζέινληαο λα ηνλίζεη θαη λα επηζηξέςεη ζην ζέκα ηεο λννηξνπίαο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζέινπλ θαηά ην δπλαηφ λα 

απνθχγνπλ ηελ αιιαγή. Δπνκέλσο, θαηά ηνλ ίδην, ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ζπλίζηαηαη 

ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο. Ο 

ζχκβνπινο Β πξφζζεζε κηα άιιε ζθνπηά, απηή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη αλάκεημεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε νη εξγαδφκελνη λα γίλνπλ ζπκκέηνρνη ζην φξακα θαη λα 

ζπλδξάκνπλ ζην δξφκν ηνπ λένπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ελεξγνχο αλάκημεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο ηεο παξνχζεο έξεπλαο. Η νκάδα ησλ ζπκβνχισλ παξάζεζε κηα ζεηξά απφ 

ελέξγεηεο νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ θαιχηεξα έλαλ νξγαληζκφ γηα πηζαλή θαηάζηαζε 

αιιαγήο. πγθεθξηκέλα αλάθεξε ηελ ζπρλή δηαπίζησζε θαη δηαθσηηζκφ ησλ ηζρπξψλ 

ζεκείσλ ηνπ νξγαληζκνχ πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε θαηαζηάζεηο 

δπζθνιίαο, ηνλ ζπρλφ έιεγρν θαη πξνζδηνξηζκφ πξνβιεκάησλ θαζψο επίζεο ηελ 

ζέζπηζε άκεζα επηηεχμηκσλ ζηφρσλ αιιά θαη ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε απηψλ, φπσο 

επίζεο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο αίζζεζεο εθεζπραζκνχ φηαλ έλα ζρέδην αιιαγήο 

νινθιεξψλεηαη, θαζψο αξγά ε γξήγνξα ζα εκθαληζηεί κηα λέα αλάγθε γηα αιιαγή. Γηα 

λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνη, έζεζαλ σο παξάδεηγκα ην λα δεηά ε δηνίθεζε 

απφ ηνπο αξκφδηνπο πθηζηάκελνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 1 θνξά αλά 

δίκελν) κηα έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη απφςεσλ γηα ηηο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ. Μηα ηέηνηα έθζεζε ινηπφλ πηζαλφηαηα λα επηζεκάλεη πεξηνρέο 

πξνβιεκάησλ ζηηο νπνίεο λα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή, θαζψο επίζεο λα ζεκάλεη ην 

«θακπαλάθη» γηα ηελ αλάγθε γηα αιιαγή. Η ζχκβνπινο Γ ζεσξεί πσο ν νξγαληζκφο ζα 

βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε γηα λα αληηκεησπίζεη επεξρφκελεο θαηαζηάζεηο αιιαγήο 

φηαλ έρεη απνκαθξχλεη ηνπο «γάληδνπο», φπσο ηνπο ραξαθηήξηζε, πνπ εκθαλίδνληαη. 

Με ηνλ φξν απηφ αλαθέξεηαη ζε πιεζψξα παξαγφλησλ νη νπνίνη δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα κέζα ζε κηα επηρείξεζε φπσο άηνκα, δηαδηθαζίεο, πειάηεο, 
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πξνκεζεπηέο θιπ. Η ίδηα πξφζζεζε πσο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

απνκαθξχλνπλ νηηδήπνηε εθηηκάηαη πσο ηελ δπζθνιεχεη ζην λα αιιάμεη.   

 

Η αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

Έλα ζέκα ην νπνίν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ δηνίθεζε αιιαγψλ είλαη απηφ ηεο 

αληίζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν κφλν ζίγνπξν πξάγκα φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα πιάλν 

αιιαγήο, φπσο δήισζε θαη ε ζχκβνπινο Γ είλαη ε εκθάληζε αληίζηαζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Όπσο κάιηζηα δήισζε θαη ν ζχκβνπινο Α, πιάλν αιιαγήο 

ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αληίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

θαηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη είλαη πνιινί. 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηνλ ζχκβνπιν Α, νη εξγαδφκελνη πξνζπαζνχλ λα ζέζνπλ εκπφδηα 

κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ αθφκε θη αλ απηφο δελ είλαη ν ζθνπφο ηνπο, αιιά πξνθχπηεη 

σο απνηέιεζκα απφ ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

ηνπο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Κχξηα αηηία εκθάληζεο θαηά ηνλ ζχκβνπιν 

είλαη ε έιιεηςε βαζηάο γλψζεο γηα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

απνιαχζνπλ νη ίδηνη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Δπίζεο ε έιιεηςε εκπεηξίαο 

δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ αιιαγήο επίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε αληίζηαζεο. Σν 

ηειεπηαίν ππεηζέξρεηαη θαη ζην πεδίν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη ζχκβνπινη, νη 

νπνίνη αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ηνπο ζην λα δηαρεηξηζηνχλ ην 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο πειάηε. Βέβαηα, ε αληίζηαζε δελ αθνξά κφλν ηνπο 

εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη αξλνχληαη πεηζκαηηθά 

λα αιιάμνπλ κέρξη λα θηλδπλεχζνπλ ζνβαξά θαη λα αληηιεθζνχλ πσο ε αιιαγή 

απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Η εκπεηξία ηνπ 

κάιηζηα έρεη δείμεη πσο νη επηρεηξεκαηίεο ζπρλά ηζρπξίδνληαη πσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

αιιάμνπλ ( «θνηκνχληαη ζηηο δάθλεο ηνπο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε), θαζψο φια 

πάλε θαιά, αθφκε θαη αλ φια ηα ζηνηρεία θαη νη δείθηεο δείρλνπλ ην αληίζεην. Γίλεηαη 

ιφγνο ινηπφλ γηα ηελ κπσπία ηνπ κάλαηδκελη γηα ηελ νπνία έθαλε ιφγν θαη ν 

ζχκβνπινο Β. Ο ηειεπηαίνο πεξηέγξαςε επίζεο ιίγν πην αλαιπηηθά ηηο κνξθέο 

εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο αληίδξαζεο. χκθσλα κε ηνλ ίδην ινηπφλ ε αληίζηαζε έρεη 

πνιιέο εθθάλζεηο θαη θπκαίλεηαη απφ αδξάλεηα κέρξη θαη νηθεηνζειή έμνδν απφ ηελ 

εηαηξία. ηελ πην «ειαθξηά» κνξθή, νη εξγαδφκελνη απιψο αδηαθνξνχλ θαη δέρνληαη 

παζεηηθά ηελ θαηάζηαζε φπσο ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη. Δδψ ε νκάδα Γ ησλ 

ζπκβνχισλ πξφζζεζε πσο ε πξψηε κνξθή αληίζηαζεο εκθαλίδεηαη ζησπεξά, κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα κελ άθνπζαλ ή έκαζαλ πνηέ γηα επεξρφκελε 
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αιιαγή. Φπζηθά ππάξρνπλ νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη απιψο αλαξσηηνχληαη γηα ην ηη 

άξαγε ζα γίλεη, ρσξίο φκσο πξαθηηθά λα ζπκβάιινπλ θάπνπ, νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη 

δελ ράλνπλ επθαηξία ζην λα αλαπνιήζνπλ ηνλ παιηφ θαιφ θαηξφ θαζψο θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ ησξηλή κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, αιιά θαη νη εξγαδφκελνη 

«επαλαζηάηεο». Οη ηειεπηαίνη ινηπφλ, φπσο πεξηέγξαςαλ θαη νη ζχκβνπινη ηεο νκάδαο 

Γ αθφκε θαη ρσξίο ιφγν θαη νπζηαζηηθή αθνξκή, μεθηλνχλ θαβγάδεο, αλαζεκαηίδνπλ 

θαη δελ ράλνπλ επθαηξία λα ηνλίζνπλ πφζν κε ρξήζηκε είλαη ε επεξρφκελε αιιαγή 

φπσο επίζεο ην πφζν θαιχηεξα ήηαλ ηα πξάγκαηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ 

αιιαγήο. Φπζηθά, ν ζχκβνπινο Β ηφληζε επίζεο ηελ ζπκβνιή ησλ εγεηψλ ηεο αιιαγήο 

ζηελ εκθάληζε ηεο αληίζηαζεο. Δηδηθφηεξα, έθαλε ιφγν γηα εγέηεο νη νπνίνη φρη κφλν 

δελ έρνπλ αληηιεθζεί ζσζηά ην ξφιν ηνπο, αιιά αληίζεηα επζχλνληαη θαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ν νξγαληζκφο. Δπίζεο, φηαλ νη 

εγέηεο δελ εκπλένπλ ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηφηε είλαη 

ζίγνπξν πσο νη ηειεπηαίνη ζα ληψζνπλ αλ αλαζθάιεηα θαη επνκέλσο ζα εθδειψζνπλ 

κηα ζηάζε κεηξηνπαζή ή θαη αξλεηηθή πξνο ην πιάλν ηεο αιιαγήο. Αθφκε, θαη ε 

αλψηαηε δηνίθεζε θέξεη κεξίδην επζχλεο θαζψο πέξα απφ ην γεγνλφο πσο φηη ζπκβαίλεη 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη απφ ηελ δηνίθεζε, φηαλ ε ίδηα αζεηεί 

ππνζρέζεηο θαη δελ ηεξεί ηα φζα ηάδεη ηφηε θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ηα 

αλάινγα. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα ην ζηήξημε θαη κε έλα παξάδεηγκα. Όηαλ ινηπφλ ε 

δηνίθεζε ππνζηεξίδεη πσο ην πιάλν αιιαγήο έρεη σο ζηφρν (είηε άκεζν είηε έκκεζν) 

ηελ εγθαζίδξπζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο bonus θαη ακνηβψλ ην νπνίν φκσο δελ ηίζεηαη 

ζε εθαξκνγή θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίζηεθε, ηφηε ε δηνίθεζε εθηίζεηαη πξνο 

ηα κάηηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη νη ίδηνη ράλνπλ ηελ  εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο απηήλ. Η 

νκάδα Γ ησλ ζπκβνχισλ πξφζζεζε επίζεο πσο ν γφληκνο δηάινγνο κεηαμχ δηνίθεζεο 

θαη εξγαδνκέλσλ, ή αθφκε θαιχηεξα, ην αίζζεκα ησλ εξγαδνκέλσλ πσο ε γλψκε ηνπο 

έρε ζεκαζία γηα ηελ εγεζία, κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζην λα 

πεξηνξηζηεί ε αληίζηαζε. ηηο κνξθέο εθδήισζεο ε ζχκβνπινο Γ πξφζζεζε ηελ 

κεησκέλε απφδνζε, ηελ επθνιία σο πξνο ηα μεζπάζκαηα θαη ηηο έξηδεο κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ εκθάληζε αλαβιεηηθφηεηαο σο πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ νη ίδηνη πξέπεη 

λα θάλνπλ γηα λα εθαξκνζηεί νκαιά ην πιάλν, ηελ απνθπγή ιήςεο επζπλψλ θαζψο θαη 

ηελ ακθηζβήηεζε ηφζν ηνπ εγέηε φζν θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ. Παξαθάησ, ηίζεηαη θαη 

ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο κνξθέο εθδήισζεο αληίζηαζεο πνπ πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ. 
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Πίλαθαο 7 

Μνξθέο εθδήισζεο αληίζηαζεο εξγαδνκέλσλ 

 Αδξάλεηα  Αχμεζε ησλ έξηδσλ θαη ησλ 

ζπγθξνχζεσλ 

 Αδηάθνξε ζηάζε σο πξνο ηηο 

επηκέξνπο αιιαγέο 

 Αλαβιεηηθφηεηα 

 Δπθνιία ζηελ εκθάληζε δηαθσλίαο 

θαη αξλεηηθήο δηάζεζεο 

 Απνθπγή αλάιεςεο επζπλψλ 

 Αχμεζε ησλ νηθεηνζειψλ 

απνρσξήζεσλ 

 Ακθηζβήηεζε εγέηε θαη νξάκαηνο 

   

 

Αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο θαη δηεπθφιπλζε πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο αληίζηαζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα καο πεξηγξάςνπλ ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί κηα 

επηρείξεζε. Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ πσο 

είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα αληηκεησπηζηεί πιήξσο ε αληίζηαζε, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, θάζε αιιαγή ζπλδέεηαη πάληα κε ζπλαηζζήκαηα 

άγρνπο, θφβνπ θαη θάπνηαο κνξθή αλαζθάιεηαο. ε θάζε πξνγξακκαηηζκέλν πιάλν 

ζχκθσλα κε ηελ ζχκβνπιν Γ, βέβαην είλαη πσο νη εξγαδφκελνη ζα ληψζνπλ αηζζήκαηα 

απψιεηαο ησλ θεθηεκέλσλ φια απηά ηα ρξφληα πξνζθνξάο ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

Μπνξεί ινηπφλ νη εγέηεο λα αδπλαηνχλ λα εμαθαλίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο, εθείλν φκσο 

πνπ ζίγνπξα κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα ηηο πεξηνξίζνπλ νπζηαζηηθά. Πξψηε θαη θχξηα 

ελέξγεηα ησλ εγεηψλ ησλ αιιαγψλ ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ ζπκβνχινπ Α, 

είλαη ε ζε βάζνο ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο, ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ζρεδηαδφκελνπ πιάλνπ αιιαγήο θαζψο θαη ε ιεπηνκεξήο θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηγξαθή ησλ αλακελφκελσλ ζπλεπεηψλ φπσο επίζεο θαη ην ηη αθξηβψο αλακέλεηαη 

απφ θάζε εξγαδφκελν. Όια απηά έξρνληαη θαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα φζα 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Ο επηκεξηζκφο ηνπ πιάλνπ ζε 

κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη ε ζέζπηζε κηθξψλ θαη άκεζα επηηεχμηκσλ ζηφρσλ βνεζά επίζεο 

δξαζηηθά. Η αμηνιφγεζε επίζεο, θαζψο κέζα απφ απηήλ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

θαηαιάβεη πνηεο πξάμεηο ηνπο εθηηκψληαη σο αξλεηηθά ζπκβάιινληεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ, θαη πσο κπνξεί απηφ λα αιιάμεη. Καη εδψ, 
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φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε δηάθνξα άιια κέξε, ε ζπκβνιή ελφο εμσηεξηθνχ 

επαγγεικαηία κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχ ρξήζηκε, θαζψο ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απνηεινχλ βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνχισλ. Ο ζχκβνπινο Β, φπσο έρεη ππνζηεξίμεη 

θαη ζε πξνγελέζηεξεο εξσηήζεηο ηφληζε πσο φηαλ κηιάκε γηα δηαρείξηζε αιιαγψλ 

κηινχκε πάληα γηα εγέηεο αιιαγψλ θαη φρη απιά πξντζηακέλνπο νη νπνίνη ζα θάλνπλ 

πξάμε ηηο πξνζδνθίεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν εγέηεο ηεο 

αιιαγήο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθείλα ηα νπνία πείζνπλ, 

παξαθηλνχλ θαη θπξίσο εκπλένπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αιιάμνπλ. Δπνκέλσο, κεγάιε 

ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ νη νπνίνη ζα επσκηζηνχλ ην βάξνο 

ηεο δηνίθεζεο κηαο αιιαγήο. Ο ίδηνο κάιηζηα ηζρπξίδεηαη πσο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζηγνπξηάο ιείπεη αηζζεηά θαη γηα απηφ ην 

ιφγν πνιιά πιάλα αιιαγήο, αθφκε θαη πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλα ζπρλά απνηπγράλνπλ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ζχκβνπινο ζεσξεί σο παξάγνληα γηα ηελ επθνιφηεξε πξνζαξκνγή ηελ 

επηθξάηεζε δηθαηνζχλεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ ην 

ζηήξημε ζηελ πείξα ηνπ ε νπνία έρεη δείμεη πσο νη εξγαδφκελνη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ 

δελ αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε έλα επεξρφκελν πιάλν, αθφκε θαη αλ απηφ ζα 

επεξεάζεη ζε ίζν βαζκφ φινπο. Παξ’ φια απηά ε δηνίθεζε θαη νη εγέηεο ζπρλά 

αδηαθνξνχλ γηα ηελ άπνςε θαη ηα αηζζήκαηα πνιιψλ εμ απηψλ θαη αθνζηψλνληαη ζηελ 

βνήζεηα πξνζαξκνγήο νξηζκέλσλ κφλσλ, εθείλσλ πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζεσξνχλ 

πεξηζζφηεξν σο «θιεηδηά» γηα ηελ επηηπρία ηνπ πιάλνπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ φκσο 

νδεγεί ζε εκθάληζε ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο ιφγσ ηεο θαθήο ςπρνινγίαο ησλ 

ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ. Σν αξλεηηθφ απηφ θιίκα κε ηε ζεηξά ηνπ ζχληνκα ζα 

κεηαθεξζεί θαη ζε φια ηα ππφινηπα κέιε, απμάλνληαο έηζη ηελ δηάζεζε ηνπο γηα 

αληίζηαζε θαη απνηξνπή ηνπ ζρεδίνπ. Σειεπηαίν, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, ν 

ζχκβνπινο αλέθεξε πσο νη εγέηεο ησλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθνί σο πξνο 

απηά πνπ ππφζρνληαη, θαη λα ηεξνχλ πάληα ηνλ ιφγν ηνπο εάλ ζέινπλ λα εκπλένπλ 

εκπηζηνζχλε θαη λα πείζνπλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Η νκάδα ησλ ζπκβνχισλ ηφληζε 

ηελ ζεκαζία ηεο αλάιπζεο ρξεζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο, ην λα αηηηνινγεζεί πιήξσο ην ηη 

θαη ην πψο ζρεηηθά κε ην πιάλν ηεο αιιαγήο, θαζψο επίζεο λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, θαη κε ηελ γλψκε απηή 

είλαη ζχκθσλε θαη ε ζχκβνπινο Γ, νη εξγαδφκελνη πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα φηαλ 

έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη αλάκημε, φηαλ είλαη γλσζηή ζε απηνχο ε απνζηνιή θαη ην 

φξακα ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη φηαλ ληψζνπλ πσο ε γλψκε ηνπο έρεη αμία θαη ιακβάλεηαη 

πάληα ππφςε απφ ηελ δηνίθεζε ε νπνία ζέιεη ηνπο ίδηνπο ζχκκαρνπο ζην φξακα γηα έλα 
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θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Έγηλε ιφγνο ινηπφλ γηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ δηνίθεζεο θαη νξγαληζκνχ. Αθφκε, νη βεβηαζκέλεο θαη απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο 

δελ επλννχλ ζε θακία πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο. Καηαιεθηηθά, ε εθπαίδεπζε 

ζεσξείηαη αθφκε κηα ιχζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αληίζηαζεο. Οη ελέξγεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 8 

Ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αληίζηαζεο 

 Ιθαλφηεηεο εγέηε  Σήξεζε ησλ φζσλ ππφζρνληαη 

 Δλεκέξσζε ζε βάζνο γηα ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηα 

αλακελφκελα νθέιε 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη αλάκεημε 

ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Δπηκεξηζκφο ηνπ πιάλνπ/ζχληνκεο 

κηθξέο λίθεο 

 Απνθπγή βεβηαζκέλσλ θηλήζεσλ 

 Ίζε κεηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

εξγαδνκέλσλ 

 πλερήο εθπαίδεπζε 

 Αμηνιφγεζε   

  

Γηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο 

ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ζχκβνπινπο λα αλαθεξζνχλ 

ζηελ δηαηήξεζε ακείσηνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πιάλνπ θαζψο θαη κεηά ηελ εθαξκνγή. Ο ζχκβνπινο Α δήισζε πσο θάηη ηέηνην 

επηηπγράλεηαη φηαλ ηίζεληαη ζπλερψο λένη ζηφρνη θαη ε δηνίθεζε δελ πάςεη λα 

εθαξκφδεη ηελ ηαθηηθή ησλ ζχληνκσλ κηθξψλ ληθψλ. Κξίζηκνο επίζεο παξάγνληαο θαηά 

ηνλ ίδην είλαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη έπεηηα απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ δηάζηεκα κεηά. Θεσξεί δειαδή πσο ε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ έμη κήλεο ή θαη έλα ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ κπνξεί λα δψζεη ζηνπο εγέηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ή φρη ηνπ πιάλνπ ηεο αιιαγήο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδεη ε ζεσξία, ε αιιαγή έρεη ζεκαζία ζην κέιινλ, θαζψο νξίδεη ηελ λέα ηάμε ησλ 

πξαγκάησλ. Ο ζχκβνπινο Β, πηζηεχεη πσο νη εξγαδφκελνη ζα δηαηεξήζνπλ ζεηηθή 

δηάζεζε θαη ζα επηδεηθλχνπλ ακείσην ελδηαθέξνλ γηα φζν δηάζηεκα ληψζνπλ πσο ην 

πξφγξακκα έρεη θάηη λα ηνπο πξνζθέξεη θαη ζπκβάιιεη ζην λα βειηησζνχλ πξνζσπηθά. 

Η άπνςε απηή βξίζθεη ζχκθσλε θαη ηελ ζχκβνπιν Γ, ε νπνία πηζηεχεη πσο νη 
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δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή βειηίσζε θαη εμέιημε είλαη απηέο πνπ θπξίσο 

παξαθηλνχλ ηα άηνκα λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη ζηελ 

επρέξεηα ησλ εγεηψλ λα ηκεκαηνπνηήζνπλ θαηάιιεια ην πιάλν θαη λα ην 

ελζσκαηψζνπλ έηζη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο θάζε ζηηγκή ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο αιιαγήο. Ο ζχκβνπινο Β 

πξφζζεζε επίζεο πσο κεηαμχ δηαδνρηθψλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο ζα πξέπεη λα 

κεζνιαβεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζα κπνξέζνπλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  Η νκάδα Γ, πξφζζεζε ηελ ζεκαζία ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ αιιαγήο. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα φζα πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηελ ζεκαζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ην λα ληψζνπλ 

ζεκαληηθνί, ε επηβξάβεπζε (είηε εζηθή είηε πιηθή θαη ρξεκαηηθή) αλακθηζβήηεηα 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ρξεκαηηθήο επηβξάβεπζεο ππήξμε κηα δηαθσλία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θαζψο έλα εθ ησλ ηξηψλ κέινο, ζεσξεί πσο κέζσ ρξεκαηηθήο 

αληακνηβήο πεξηζζφηεξν επηβάιιεηο παξά εκπλέεηο κηα αιιαγή. Καη απηφ δηφηη φηαλ 

πξνζθέξεηο ζε θάπνηνλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, εηδηθά εάλ γλσξίδεηο πσο ππάξρεη 

κεγάιε αλάγθε, δηαζηξεβιψλεηαη ε έλλνηα ηεο έκπλεπζεο θαη παξαθίλεζεο γηα 

ειεχζεξε βνχιεζε θαη δξάζε. Η αλάιπζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

επηρεηξήκαηνο είλαη πέξα απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο έξεπλαο. Αθφκε, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ κε ηελ άπνςε πσο εάλ νη εξγαδφκελνη θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο ηελ ζεκαζία ηεο ελεξγνχο αλάκημεο, αλ ζηελ νπζία δειαδή ε δηνίθεζε 

επηδηψμεη θάηη ηέηνην, ηφηε ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή θαη βειηίσζε ζα ελζσκαησζεί 

ηφζν ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα φζν θαη ζηελ θνπιηνχξα θάζε εξγαδνκέλνπ, θη 

επνκέλσο ν εξγαδφκελνο αλεπαίζζεηα ζα πξνζπαζεί γηα ηελ βειηίσζε θαη ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα αιιαγψλ. Όπσο ππνζηήξημε θαη ν 

ζχκβνπινο Α, εξγαδφκελνη, εγέηεο θαη δηνίθεζε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πσο ε κφλε 

ζηαζεξά ζηελ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε αιιαγή. Ο ζχκβνπινο 

Β κάιηζηα ρξεζηκνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ άπνςε ηνπ, θαη ηνλ ηζρπξηζκφ 

ηνπ Henry Ford ηδξπηή ηεο νκψλπκεο εηαηξίαο, “Change or die”, ζέινληαο λα ηνλίζεη 

πσο  ε αλάγθε γηα αιιαγή είλαη επηβεβιεκέλε αιιά θαη ζπλερήο.  

Κιείλνληαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ησλ ζπκβνχισλ νη 

νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλαθνξηθά κε αλάγθεο γηα κειινληηθέο αιιαγέο νη 

νπνίεο εθηηκνχλ πσο ζα αλαθχςνπλ. Χο πξνο απηφ ηνπνζεηήζεθαλ ζρεδφλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο, κε ηνλ θαζέλα λα παξαζέηεη έλα δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν. Αξρηθά, ν 
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ζχκβνπινο Α, ζεσξεί πσο νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζψο ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

απμάλνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Βέβαηα θάζε επηρείξεζε ε νπνία μεθηλά ηελ 

δξαζηεξηφηεηα κέζσ δηαδηθηχνπ δελ ζεκαίλεη φηη απαξαίηεηα πεηπραίλεη θηφιαο. Γηα 

απηφ ινηπφλ νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, λα 

δηαιέμνπλ ηα θαηάιιεια άηνκα θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα θαη ινγηζκηθά 

πξνθεηκέλνπ  ε δξάζε απηή λα απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ο ζχκβνπινο Β 

απφ ηελ άιιε επηζήκαλε ηελ αληίθαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ απμεκέλεο αλεξγίαο 

ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ δειψλνπλ νη επηρεηξεκαηίεο σο πξνο  ηελ 

εχξεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ινηπφλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κηα ζηξαηηά αλέξγσλ ρσξίο εκπεηξία, νη νπνίνη παξ’ φια απηά, ζχκθσλα 

πάληα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ζπκβνχινπ, εχθνια απνξξίπηνπλ πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη 

αξλνχληαη λα δνθηκάζνπλ δνπιεηέο ηηο νπνίεο δελ ζεσξνχλ ελδηαθέξνπζεο ή αληάμηεο 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο. Απηφ ινηπφλ ζα νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ζηελ δνκή ηνπ 

αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζην άκεζν κέιινλ, θαζψο ζα έρνπλ 

απμεζεί πνιχ νη ηξηαληάρξνλνη κε πςειά πξνζφληα θαη ηζρπξή θαηάξηηζε νη νπνίνη 

φκσο είλαη άλεξγνη θαη ρσξίο επαξθή εξγαζηαθή εκπεηξία. Σέινο, ε ζχκβνπινο Γ 

ππνζηήξημε πσο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ην ειιεληθφ θξάηνο λα θαηαλνήζεη πσο ε 

εγρψξηα αλάπηπμε ζα έξζεη κέζσ ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απνηεινχλ θαη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα. Θα πξέπεη ινηπφλ λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα αιιά θαη νη 

απαξαίηεηεο παξνρέο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

(θπξίσο απφ άπνςε πφξσλ) λα επελδχζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

θαζψο επίζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.   
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5.3. σγθεληρφηηθοί πίλαθες αποηειεζκάηφλ 

Πίλαθαο 9.1- Γεληθά 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ/ ΘΔΜΑ 

 

CECON CONSULTING 

 

Upgrade 

Consulting and Training 

 

DK Consultants 

 

Business Mentor  

 

Προέιεσζε αλάγθες γηα 

αιιαγή 

 

- Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

- 87% ησλ πξνβιεκάησλ ελφο 

νξγαληζκνχ πξνέξρνληαη απφ ην 

εζσηεξηθφ απηνχ 

- Σφζν εζσηεξηθφ φζν θαη 

εμσηεξηθφ 

- Γπζθνιία επεξεαζκνχ 

εμσηεξηθνχ, επνκέλσο 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζην 

εζσηεξηθφ 

 

- Αλάινγα κε ζηφρνπο 

επηρείξεζεο κεηαβάιιεηαη ην 

θέληξν ελδηαθέξνληνο απηήο 

 

- Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

- Άλζξσπνη νξγαληζκνχ σο 

«πξνάγγεινη» κηαο αιιαγήο 

Παράγοληες ώζεζες 

κηας αιιαγής 

ρεηηθφο Πίλαθαο ρεηηθφο Πίλαθαο ρεηηθφο Πίλαθαο ρεηηθφο Πίλαθαο 

Παράγοληες ποσ 

εσλοούλ/ παράγοληες ποσ 

δσζτεραίλοσλ 

 

 

- Ιθαλφηεηα/ ζέιεζε γηα αιιαγή 

- “learning organizations” 

- Νννηξνπία 

 

 

- Ιθαλφηεηα/ ζέιεζε γηα 

αιιαγή 

- Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ κειψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη κεηαμχ κειψλ 

θαη δηνίθεζεο 

- Ιθαλφηεηα/ ζέιεζε γηα 

αιιαγή 

- Μέγεζνο επηρείξεζεο 

- πλζήθεο εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

- Γχλακε εζσηεξηθψλ 

νκάδσλ 

- Δπηδίσμε λα 

καζαίλνπλ ζπλερψο 

 

- Ιθαλφηεηα/ ζέιεζε γηα αιιαγή 

- Δλεξγή παξνπζία θαη αλάκεημε 

εγέηε αιιαγήο 

- χλδεζε κεηαμχ κειψλ 

- ηάζεηο εξγαδνκέλσλ 
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Αιιαγή, περηβάιιολ, 

τροληθός ορίδοληας 

 

 

- χλνιν νξγαληζκφ δχζθνιν θαη 

πνιχ ρξνλνβφξν λα αιιάμεη 

- «χληνκεο κηθξέο λίθεο» 

 

- Δπηρεηξεκαηίεο: Δπηδίσμε 

απεπζείαο 

νινθιεξσηηθήο αιιαγήο/ 

αλέθηθην 

- Δθαξκνγή πιάλνπ βήκα-

βήκα 

- Δπηινγή βαζηθψλ 

«παηθηψλ», δεκηνπξγία 

νκάδαο, κεηάδνζε 

νξάκαηνο 

- Αξρηθή επηδίσμε 

νιηθήο αιιαγήο/ 

αληίιεςε ηνπ 

αθαηφξζσηνπ 

- Δπηρεηξεκαηίεο: 

Δπηδίσμε άκεζσλ 

απνηειεζκάησλ, 

επνκέλσο γηα 

ζπκθσλία ζχληνκσλ, 

κηθξψλ πιάλσλ 

αιιαγήο 

 

- Δπηρεηξεκαηίεο: δπζθνιία 

αληίιεςεο ηεο ζεκαζίαο 

εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη 

ιαλζαζκέλε πξνζνρή 

ζηελ αιιαγή ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

 

Αλακελόκελα οθέιε 

- ρεηηθφο Πίλαθαο 

- Λαλζαζκέλε εζηίαζε πξνζνρήο 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζην ηη 

θάλνπλ νη αληαγσληζηέο κε 

ηάζεηο απαμίσζεο ηεο εζηίαζεο 

ζηα δπλαηά ζεκεία ησλ ίδησλ 

 

 

ρεηηθφο Πίλαθαο 

 

 

ρεηηθφο Πίλαθαο 

 

 

ρεηηθφο Πίλαθαο 

 

Οργάλφζε οκάδας γηα 

ηε δηατείρηζες κηας 

αιιαγής 

 

- Οκάδα παξά άηνκα 

- 8 βήκαηα “Kotter” 

- Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα απφ φια 

ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ 

- Δλεξγφο παξνπζία θαη αλάκεημε 

δηνίθεζεο 

- Γεκηνπξγία νκάδαο γηα 

ηε δηαρείξηζε 

- Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ 

- σζηφο θαηακεξηζκφο 

εξγαζηψλ 

- Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο, 

- Γεκηνπξγία νκάδαο 

γηα ηε δηαρείξηζε 

- Ηγέηεο: άηνκα πνπ 

έρνπλ αλαγλσξίζεη 

ζεκαζία θαη αλάγθε 

αιιαγήο 

- πρλή επηθνηλσλία 

- Γεκηνπξγία νκάδαο γηα ηε 

δηαρείξηζε 

- Μέζνδνο Belbin: 

ζπλέλσζε αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ην 

θαιχηεξν δπλαηφ 
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 ζαθήο θαζνξηζκφο 

ζηφρσλ, έιεγρνο, 

αμηνιφγεζε 

- Ηγέηεο: ηφικε, ζάξξνο, 

πίζηε 

κεηαμχ κειψλ απνηέιεζκα 

 

 

 

Αθοιοσζούκελε από 

ηοσς εγέηες δηαδηθαζία 

 

 

 

- Δπηκεξηζκφο ηνπ πιάλνπ ζε 

κηθξφηεξα ηκήκαηα 

- Οξηζκφο εχθνια πινπνηήζηκσλ 

ζηφρσλ 

 

 

 

- Ηγέηεο: δηάθξηζε απφ 

επειημία, εγθαηάιεηςε 

δνγκαηηζκνχ 

 

 

 

- εκαζία αξρηθψλ 

ελεξγεηψλ εγεηψλ 

- Δπηζήκαλζε ηεο 

αλάγθεο γηα αιιαγή, 

θαζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ 

- Υξήζε απφ ηνλ εγέηε 

φισλ εθείλσλ ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ σο εγέηε 

- Δθηελήο αλαθνξά ζε 

ζέκαηα κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ην 

πξνζσπηθφ 

- Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

επηδησθφκελεο 

θαηάζηαζεο ζην κέιινλ 

 

στλά ιάζε θαη 

παραιείυεης 

 

- Δπηπφιαηε αλαθήξπμε λίθεο 

- Βεβηαζκέλεο θηλήζεηο 

- Απαμίσζε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο εθπαίδεπζεο 

- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ 

- Απνπζία δηαιφγνπ 

- «Σχθισζε» ιφγσ 

εζηίαζεο ζην κεηά θαη 

ππνεθηίκεζε ηνπ ηψξα 

- Απνπζία επειημίαο 

- Απνπζία νξγαλσκέλσλ 

ζρεδίσλ αιιαγήο 

- Παξάιεηςε αμηνιφγεζεο, 

ηαθηηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ζρεδίνπ 

Ρόιος εγέηε αιιαγής 

θαη αλώηαηες 

- Παξαθνινχζεζε, παξέκβαζε 

- Γηαζθάιηζε ηήξεζεο ηεο 

- Γέζκεπζε σο πξνο ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ 

- Όηαλ ε δηνίθεζε είλαη 

ζίγνπξε, φια είλαη πην 

- εκαζία πξνζσπηθνχ 

παξαδείγκαηνο 
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δηοίθεζες/ ζσκβοιή 

ζηελ επηηστεκέλε 

εθαρκογή 

αιιαγήο - Οπζηαζηηθή αιιαγή 

- Αιιαγέο θαη απφ θνξείο 

εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ 

δίλνληαο ην ζσζηφ 

παξάδεηγκα 

εχθνια 

- Σειηθέο εγθξίζεηο 

- Έθδνζε απνθάζεσλ 

γηα ρεηξηζκφ 

πξνβιεκάησλ, 

δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

 

 

 

 

εκαζία παρειζόληος 

- εκαζία ζεσξίαο θαη ιεηηνπξγία 

απηήο σο «κπνχζνπιαο» 

- Απφςεηο δηίζηαληαη 

- Άγλνηα ζπλνδεχεηαη κε 

απνπζία πξνθαηαιήςεσλ 

- Απνπζία εζηίαζεο ζε 

κεκνλσκέλεο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ νη νπνίεο 

δχλαηαη λα κελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο 

- Upgrade πηζηεχεη ζηε 

ζεκαζία ηνπ 

παξειζφληνο 

- Δπηζήκαλζε 

δπζθνιηψλ 

- Αλάδεημε ησλ “key 

players” 

- Γηαθσηηζκφο ζεκείσλ 

πξνζνρήο 

- «γεξάζθσ αεί 

δηδαζθφκελνο» 

- Γηαπίζησζε ιαζψλ, 

αδπλακηψλ 

 

 

Γοθηκαζηηθή αιιαγή 

- Χθέιηκε αιιά πξαθηηθά ζρεδφλ 

αδχλαηε 

- Δμάξηεζε απφ κέγεζνο 

επηρείξεζεο θαη δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε πφξνπο 

- Παξνκνίσζε κε εκβφιην 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο αληίδξαζεο 

- Απνηειεί πνιπηέιεηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

- Δμαζθάιηζε 

αλαηξνθνδφηεζεο 

αλαθνξηθά κε 

ηξνπνπνηήζεηο, 

βειηηψζεηο 

- Γχζθνιε ιφγσ πίεζεο 

επηρεηξεκαηηψλ γηα άκεζα 

απνηειέζκαηα ζε 

ζχληνκν ρξφλν 

Δηοηκόηεηα γηα αιιαγή - Αιιαγή κνλφδξνκνο γηα ηελ 

επηβίσζε 

- Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη 

αλάκεημε πξνζσπηθνχ 

- πλερήο δηαπίζησζε 

δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

- Πιήξεο απνδέζκεπζε θαη 

απνκάθξπλζε «γάληδσλ» 
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- Αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη 

θνπιηνχξαο σο πξνο ηελ αιιαγή 

ζεκείσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ 

- Σαθηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο 

ππαξρφλησλ 

πξνβιεκάησλ 

- Θέζπηζε ζηφρσλ θαη 

ηαθηηθή αμηνιφγεζε 

- Δγθαηάιεηςε 

αίζζεζεο 

εθεζπραζκνχ κεηά 

απφ κηα αιιαγή 

(άηνκα, δηαδηθαζίεο, 

πειάηεο θιπ) 

 

 

 

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 

 

- Υσξίο εηδηθή κέξηκλα 

θαηαδηθαζκέλν πιάλν 

- Δθνχζηα θαη αθνχζηα επηδίσμε 

δεκηνπξγίαο εκπνδίσλ 

- Δκθάληζε αληίζηαζεο θαη απφ 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

 

- «Μπσπία» κάλαηδκελη 

- Μνξθέο αληίζηαζεο 

θπκαίλνληαη απφ 

αδξάλεηα κέρξη 

απνρψξεζε 

- πκβνιή θαη επζχλε 

εγεηψλ θαη αλψηαηεο 

δηνίθεζεο 

 

 

- Αξρηθά ζησπεξή 

εκθάληζε αληίζηαζεο 

- Γηάθνξεο κνξθέο 

έθθξαζεο ηεο 

αληίζηαζεο 

- Δκθάληζε αληίζηαζεο ην 

κφλν ζίγνπξν ζε έλα 

πιάλν αιιαγήο 

- Μεησκέλε απφδνζε 

- Ξεζπάζκαηα, έξηδεο 

- Απνθπγή αλάιεςεο 

επζπλψλ 

- Ακθηζβήηεζε εγέηε θαη 

νξάκαηνο 

 

Αληηκεηώπηζε ηες 

αληίζηαζες 

- Δλεκέξσζε γηα επηδηψμεηο, 

ζθνπνχο θαη ηη αλακέλεηαη απφ 

θάζε εξγαδφκελν 

- Ηγέηεο αιιαγψλ θη φρη 

πξντζηάκελνη 

- Πξνζνρή ζηελ επηινγή 

- Αλάιπζε 

ρξεζηκφηεηαο ηεο 

αιιαγήο 

- Βέβαηε ε αίζζεζε 

απψιεηαο ησλ 

θεθηεκέλσλ 
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- Δπηκεξηζκφο ηνπ πιάλνπ 

αιιαγήο 

- Σαθηηθή αμηνιφγεζε θαη 

ηξνπνπνηεηηθέο ελέξγεηεο 

ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

θέξνπλ ηελ επζχλε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

αιιαγήο 

- Σήξεζε ησλ φζσλ έρνπλ 

ππνζρεζεί 

- Έθδνζε 

θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ 

- Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη 

αλάκεημε πξνζσπηθνχ 

- Οπζηαζηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

εξγαδνκέλσλ 

- Απνθπγή βεβηαζκέλσλ 

θαη απεξίζθεπησλ 

ελεξγεηψλ 

- εκαζία εθπαίδεπζεο 

 

Γηαηήρεζε 

ελδηαθέροληος 

εργαδοκέλφλ κεηά ηελ 

οιοθιήρφζε ηοσ πιάλοσ 

- πλερήο ζέζπηζε λέσλ ζηφρσλ 

- πλερήο αμηνιφγεζε 

- Μειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα δηάζηεκα 

έπεηηα απφ ηελ επίηεπμε ηεο 

αιιαγήο 

- Αιιαγή ε κφλε ζηαζεξά 

- Δξγαδφκελνη ζα 

πξνζπαζνχλ θαη ζα 

ζπκβάιινπλ γηα φζν 

δηάζηεκα ζεσξνχλ πσο 

απνθνκίδνπλ  νθέιε 

- Ιθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ 

δηαδνρηθψλ αιιαγψλ 

- Δπηθξάηεζε ινγηθήο 

“Change or die” 

 

 

- Αλαγλψξηζε ηεο 

ζπκβνιήο θαη 

πξνζπάζεηαο 

εξγαδνκέλσλ 

- Δπηβξάβεπζε 

 

 

- πλερήο πξνζθνξά 

επθαηξηψλ γηα πξνζσπηθή 

βειηίσζε εξγαδνκέλσλ 

- Καηάιιειε 

ηκεκαηνπνίεζε πιάλνπ 
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Πίλαθαο 9.2- Σπκβνιή ησλ εμσηεξηθώλ επαγγεικαηηώλ ζπκβνύισλ 

 

σκβοιή ζσκβούιφλ 

 

CECON CONSULTING 

 

Upgrade 

Consulting and Training 

 

DK Consultants 

 

Business Mentor  

 - Γηακφξθσζεο κνλαδηθήο 

ηαπηφηεηαο νξγαληζκνχ 

- Καζνξηζκφο ηνπ ηη, πσο, πφηε, 

απφ πνηνλ 

- Δκςχρσζε ησλ πειαηψλ 

- ηήξημε πξνο ην πξνζσπηθφ 

- Γηδαζθαιία εζηθήο 

- Αληηθεηκεληθνί θξηηέο 

- Γπλαηφηεηα επίιπζεο πνιιψλ 

θαη δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

- Καηάιιειε ηερλνγλσζία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ θαη 

ζπζηεκάησλ 

- Φσηηζκφο ζεκείσλ θαη 

πεξηνρψλ πνπ νη 

επηρεηξεκαηίεο 

αδπλαηνχλ 

- χκβνπινη εθηφο 

επηρεηξεζηαθήο ξνπηίλαο 

- Άζθεζε επνηθνδνκεηηθήο 

θξηηηθήο 

- Δπαξθήο επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία 

- Αηηηνιφγεζε ηνπ γηαηί 

πξέπεη λα γίλεη κηα 

αιιαγή 

- Πεξηνξηζκφο ηεο 

αληίζηαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

- Απνπζία ζρέζεσλ 

εμάξηεζεο 

- Απνπζία ππαιιειηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ 

επηρείξεζεο θαη 

ζπκβνχινπ 

- πλεξγαζία κέρξη 

νξγαληζκφο λα 

πξνζαξκνζηεί πιήξσο 

- Ακνηβαία σθέιεηα απφ 

ηελ ζπλεξγαζία 
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Πίλαθαο 9.3.- Εθηηκήζεηο γηα αλάγθεο γηα αιιαγέο πνπ κειινληηθά ζα πξνθύςνπλ 

 

Δθηηκήζεης 

 

CECON CONSULTING 

 

Upgrade 

Consulting and Training 

 

DK Consultants 

 

Business Mentor  

 - ηξνθή ελδηαθέξνληνο πξνο ειεθηξνληθφ 

εκπφξην 

- Αλάγθε γηα επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ, 

ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

 

- Αληίθαζε κεηαμχ πςειήο 

αλεξγίαο θαη δπζθνιίαο 

εχξεζεο πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

- Δπεξρφκελε αιιαγή ζηε δνκή 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

 

- 

- Αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εγρψξηα 

αλάπηπμε 

- Αλάγθε γηα παξνρή θηλήηξσλ 

θαη θαηάιιειεο ζηήξημεο 
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Κεθάιαηο 6
ο
 : σκπεράζκαηα θαη Προηάζεης 

Απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμήρζε θαηαιήμακε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

δηνίθεζεο αιιαγψλ θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ηεο ζπκβνιήο ησλ εμσηεξηθψλ 

επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αιιαγήο. 

 Γηάθνξνη παξάγνληεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα πξνγξάκκαηα αιιαγψλ, είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Μεηαμχ απηψλ, σο θπξηφηεξα επηζεκαίλνληαη ε θνπιηνχξα 

θαη ε λννηξνπία ησλ επηρεηξήζεσλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αιιαγήο, ε ζπκκεηνρή θαη 

ε αλάκεημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

ζσζηή επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα επσκηζηνχλ ηελ επζχλε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

κηαο αιιαγήο (εγέηεο αιιαγψλ), θαζψο επίζεο ε κέξηκλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο αληίζηαζεο πνπ ζα εκθαλίζνπλ αιιά θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο. Όινη νη παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο παξέζεζαλ σο θπξηφηεξνπο 

νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επίζεο επηζεκαλζεί σο βαζηθνί θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε. 

 Αιιαγέο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ ζπληζηά κηα δχζθνιε θαη εμαηξεηηθά 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, 

ζα πξέπεη ηα πιάλα λα επηκεξίδνληαη, λα νξίδεηαη μεθάζαξα ην ηη αλακέλεηαη λα 

γίλεη θαη απφ πνηνλ, θαζψο επίζεο λα πξνζδηνξίδεηαη ν απαηηνχκελνο ρξνληθφο 

νξίδνληαο ησλ ελεξγεηψλ. Σν ηειεπηαίν έξρεηαη θαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα 

φζα πεξηγξάθεθαλ θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο πξνο ηελ αιιαγή. Κξίζηκν είλαη, πξηλ απφ ηελ 

νξγάλσζε νπνηνπδήπνηε πιάλνπ λα κειεηψληαη αληίζηνηρα πιάλα πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ, ελψ αθφκε, εάλ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα 

επηηειεζηεί δνθηκαζηηθή αιιαγή γηα λα εξεπλεζεί ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ πξηλ 

ηελ ηειηθή πινπνίεζε. 

 Πιεζψξα σθειεηψλ αλακέλεηαη λα επέιζνπλ ζε κηα επηρείξεζε έπεηηα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κηαο αιιαγήο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ε 

αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο, ε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο, 

ε βειηίσζε ηφζν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

θιίκαηνο γεληθφηεξα, ε ελίζρπζε ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι αιιά θαη ε δηεχξπλζε ηεο 

πειαηεηαθήο βάζεο. Όια απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα έρνπλ αληίθηππν θαη ζε 

νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο 
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απνδνηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε αχμεζε ηνπ θχθινπ 

πσιήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ θεξδψλ, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θ.α. 

Όπσο άιισζηε πεξηγξάθεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, φια ηα 

παξαπάλσ ζπληζηνχλ ζηελ νπζία θαη ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη θάπνηνο φηαλ 

ζέιεη λα αιιάμεη. 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο είλαη θαιχηεξν λα ζπζηήλνληαη 

νκάδεο αηφκσλ κε εθπξνζψπεζε απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σα άηνκα 

απηά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε γλψζε, ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο θαη πάλσ απ’ φια ζα πξέπεη λα πηζηεχνπλ νη ίδηνη ζηελ αλάγθε γηα 

αιιαγή. Σα άηνκα απηά απφ θνηλνχ ζα νξίζνπλ ζηφρνπο, ζα εθρσξήζνπλ 

αξκνδηφηεηεο θαζψο επίζεο ζα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ δελ πεξηγξάθεηαη μεθάζαξα θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, θαζψο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαηά αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαιχηεξε 

επηινγή αλαθνξηθά κε ην πνηνο ή πνηνη ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο αιιαγήο, 

αξθεί ζε θάζε πεξίπησζε νη εγέηεο ηεο αιιαγήο λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο. 

  Κάζε πιάλν αιιαγήο ζπλνδεχεηαη κε ηελ εκθάληζε αληίζηαζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ζεσξία ηεο αληίζηαζεο 

ε νπνία πεξηγξάθεθε θαηά ηελ πξψηε ελφηεηα.  Οη αηηίεο εκθάληζεο αληίζηαζεο 

είλαη πνηθίιεο φπσο θαη νη κνξθέο έθθξαζεο ηεο νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ απάζεηα 

κέρξη θαη απνρψξεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ. Η αληίζηαζε επίζεο εθδειψλεηαη είηε 

εθνχζηα, είηε αθνχζηα εμαηηίαο ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη 

νη εξγαδφκελνη ζην άθνπζκα κηαο επεξρφκελεο αιιαγήο. Αλ θαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

εμαθαληζηεί, εληνχηνηο ε αληίζηαζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κέζσ ηεο παξνρήο ηεο 

θαηάιιειεο ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξηλ, θαηά αιιά θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο απηψλ, θαζψο επίζεο κέζσ 

ηεο επηδίσμεο ηεο δηνίθεζεο γηα ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα ληψζνπλ ζεκαληηθνί. Όια απηά επαθίεληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ εγεηψλ ησλ αιιαγψλ, νη νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πείζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ην πφζν ζεκαληηθνί είλαη νη ηειεπηαίνη γηα ηελ επηβίσζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. Αθφκε, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη πάληνηε λα κεξηκλά γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο αιιαγήο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο ε αιιαγή δελ ζα είλαη 

πξνζσξηλή φπσο επίζεο πσο νη εξγαδφκελνη έρνπλ πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηα λέα 

δεδνκέλα. 



 

 

98 

 Έλαο νξγαληζκφο είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αιιαγψλ φηαλ έρεη εγθαζηδξπζεί ζε απηφλ ε θνπιηνχξα θαη ε λννηξνπία ηεο 

ζπλερνχο αιιαγήο. Θα πξέπεη ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ πσο ε αιιαγή 

απνηειεί κνλφδξνκν εάλ επηζπκνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. Δπηπιένλ 

απαξαίηεηε είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ηαθηηθή ζέζπηζε 

ζηφρσλ, ν ηαθηηθφ πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ, ε επηζήκαλζε ησλ δπλαηψλ 

αιιά θαη αδχλαησλ ζεκείσλ. Αθφκε, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα απνδεζκεπηεί απφ 

νπνηνδήπνηε παξάγνληα ν νπνίνο ηνλ δπζθνιεχεη ζην λα αιιάμεη (άλζξσπνη, 

δηαδηθαζίεο θιπ).  Καη ζην ζεκείν απηφ, παξαηεξνχκε πσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε. 

 Δπηπξφζζεηα, ε ζπκβνιή ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ εθηηκάηαη σο 

νπζηψδνπο ζεκαζίαο. Οη επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη δηαζέηνπλ ηφζν ηελ γλψζε φζν 

θαη ηελ πείξα θαη είλαη άξα ηθαλνί ζην λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ φια ηα 

ζπλδεφκελα κε ηελ αιιαγή πξνβιήκαηα θαη επηκέξνπο ζέκαηα. Δκςπρψλνπλ αιιά 

θαη ζηεξίδνπλ ηφζν ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αιιάμνπλ φζν 

θαη ην πξνζσπηθφ, εθπαηδεχνληαο απηφ, αλαγλσξίδνληαο θαη επηβξαβεχνληαο ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ. Καζνξίδνπλ ινηπφλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα 

ζηειέρε, ην ηη, ην πψο, ην πφηε θαη ην πνηνο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο. Η παξερφκελε ζηήξημε γίλεηαη ηφζν πξηλ φζν θαηά αιιά 

θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αιιαγήο, κέρξη φηνπ δηαζθαιηζηεί πσο ν 

νξγαληζκφο έρεη πξνζαξκνζηεί πιήξσο. Βαζηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 

δηαθξίλεη έλαλ ζχκβνπιν είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαζψο βξίζθεηαη εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο ξνπηίλαο, δελ ζπλδέεηαη κε ππαιιειηθή ζρέζε 

κε ηνλ επηρεηξεκαηία θαη θαη’ επέθηαζε δελ δηζηάδεη λα αζθήζεη επνηθνδνκεηηθή 

θξηηηθή. Όια ηα παξαπάλσ, θαίλνληαη λα έξρνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εμσηεξηθψλ επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ. 

Καηαιεθηηθά, νη ζχκβνπινη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παξέρνπλ φιε ηελ γλψζε θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπο, θαζηζηψληαο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πειάηεο ηνπο ηθαλνχο ζην λα 

δηαρεηξηζηνχλ κειινληηθά ζέκαηα αιιαγήο κφλνη ηνπο ζην κέιινλ, ελψ αθφκε 

δηαζθαιίδνπλ πσο ε θνπιηνχξα ηεο αιιαγήο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 Καηαιεθηηθά, εθείλν πνπ ζπλάγεηαη σο γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη πσο νη ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκβνχισλ αλαθνξηθά 

κε ην ζέκα ηεο αιιαγήο, ηεο δηαρείξηζεο απηήο θαζψο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ 
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ζπκβνχισλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή αιιαγψλ, έξρεηαη ζε 

απφιπηε ζρεδφλ ζπκθσλία κε ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε. Η κνλαδηθή αζπκθσλία πνπ παξαηεξήζεθε αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο 

αλάγθεο γηα αιιαγή. Δηδηθφηεξα, ελψ ζηε ζεσξία αλαθέξεηαη πσο νπνηνζδήπνηε 

παξάγνληαο ή ζπλζήθε ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηνλ εξρνκφ κηαο αιιαγήο. ηελ ελ 

ιφγσ έξεπλα, νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα  ππνζηεξίδνπλ πσο ε αλάγθε γηα 

αιιαγή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, ρσξίο 

φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απηήο δελ «γελλά» αλάγθεο 

γηα αιιαγή.  

 

 

Κξίλεηαη πσο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα κειεηεζεί ζε βάζνο ην ζέκα πνπ αθνξά 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί φηαλ επηρεηξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

αιιαγέο. Δηδηθφηεξα, επηκέξνπο ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελα κειινληηθψλ εξεπλψλ είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη 

επηρεηξεκαηίεο φζν θαη νη εξγαδφκελνη ελφο νξγαληζκνχ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

εξεπλψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξφηαζε κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δπζθνιηψλ, θαζψο επίζεο ησλ κεζφδσλ νη νπνίεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο θνπιηνχξαο αιιαγήο ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. 
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Προζάρηεκα 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ιεηηνχξγεζε σο νδεγφο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.    

I. Εηζαγσγή, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκό 

 

1) Δώζηε καο κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία ζαο πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί ην 

εηαηξηθό πξνθίι 

 

II. Αλάγθε γηα αιιαγή 

2)Θεσξείηε πσο ε πξώηε έλδεημε «θακπαλάθη» γηα κηα επεξρόκελε αιιαγή ζε έλαλ 

νξγαληζκό πξνέξρεηαη πξώηα από ην εζσηεξηθό ή ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ απηνύ; 

3) Πνηνη παξάγνληεο θαηά ηελ άπνςε ζαο, δίλνπλ ώζεζε γηα αλάγθε γηα αιιαγή; 

4)Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη επλννύλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αιιαγήο 

θαη πνηνη νη αληίζηνηρνη νη νπνίνη ηελ δπζρεξαίλνπλ; 

5)Τη παξαηεξείηε λα ζπκβαίλεη ζπρλόηεξα; Οη πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο λα αθνξνύλ 

θπξίσο ην εζσηεξηθό ή ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο; Έλα ηκήκα ή ην 

ζύλνιν ηνπ νξγαληζκνύ; Αληίζηνηρα, θαηά πόζν δηαθέξεη ν ρξνληθόο νξίδνληαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο; 

6)Πνηα είλαη ζπλήζσο ηα αλακελόκελα νθέιε από ηελ εθαξκνγή κηαο αιιαγήο ζε κηα 

επηρείξεζε; 

 

III. Οκάδα δηαρείξηζεο αιιαγήο- ζπκβνιή αλώηαηεο δηνίθεζεο-εμσηεξηθνί ζύκβνπινη 

7)Πσο νξγαλώλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζα θέξεη ηελ θύξηα επζύλε γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο 

αιιαγήο; Πνηεο νη αξκνδηόηεηεο θαη νη επζύλεο θάζε κέινπο; 

8)Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζνύλ νη εγέηεο ησλ αιιαγώλ ζε έλα πξόγξακκα αιιαγήο; 

9)Πνηα είλαη ηα ζπρλόηεξα ιάζε ή θαη παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο ππνθύπηνπλ νη 

επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε κηαο αιιαγήο; 
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10)Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ εγεηώλ θαη ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο ζηελ δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο κηαο αιιαγήο; Πόζν θξίζηκν ζεσξείηε ην ξόιν απηόλ γηα ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ελόο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο; 

11)Πνηα ε ζπκβνιή ησλ εμσηεξηθώλ επαγγεικαηηώλ ζπκβνύισλ ζε έλα πξόγξακκα 

αιιαγήο; Πνηεο νη ελέξγεηεο ηνπο θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ην πξόγξακκα αιιαγήο; 

12)Καηά πόζν ζεσξείηε πσο ε κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ελόο 

πξνγξάκκαηνο αιιαγήο ην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε ζην παξειζόλ, 

κπνξεί λα δηδάμεη ζηνπο εγέηεο ησλ αιιαγώλ θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια 

πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιάβνπλ ηα ίδηα ιάζε; 

13)Πξηλ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο, ηόζν ζε βξαρππξόζεζκν όζν 

θαη ζε καθξνπξόζεζκν νξίδνληα, πηζηεύεηε όηη ε εθαξκνγή ελόο αληίζηνηρνπ πηινηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθή ή θαη απαξαίηεηε; 

III. Εηνηκόηεηα γηα αιιαγή 

14)Πσο κπνξεί λα νξγαλσζεί έλαο νξγαληζκόο έηζη ώζηε λα είλαη θαιύηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνο γηα κηα θαηάζηαζε αιιαγήο; 

 

IV. Η αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

15)Με πνηεο κνξθέο εθδειώλεηαη ζπλήζσο ε αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο 

επηρείξεζεο όηαλ πξόθεηηαη λα ζπκβεί κηα αιιαγή; 

16)Πνηεο νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη 

ηελ αληίζηαζε θαζώο επίζεο λα δηεπθνιύλεη γεληθόηεξα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο; 

17)Πσο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζεηηθή δηάζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιαγήο θαζώο θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 


