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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to highlight a very important issue for the business 

environment, the changes. In the case of an organizational change, the contribution of 

personal characteristics of individuals and characteristics of change is crucial, since they 

can contribute significantly to the management of change, resistance to change and the 

effective management and implementation of change. Considering all the above, this 

research focuses on employees of the Aristotle University of Thessaloniki, and tries to 

understand the way in which they experience the changes and the effect of changes in 

their job satisfaction, their intention to participate in the change and the resistance to 

change. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Οη νξγαληζκνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ππνρξεψλνληαη λα εθαξκφζνπλ 

ζηξαηεγηθήο ζκίθξπλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηθνπψλ αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πεξηθνπψλ ζε κηζζνχο θαη πξνζσπηθφ, ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπο θηι. 

ιεο απηέο νη αιιαγέο νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζηελ εθδήισζε ζεκαληηθψλ 

αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ πέξα απφ ηελ 

απψιεηα φισλ φζσλ δηθαηνχληαη νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

απιψο σο έλα επηπξφζζεην θφζηνο ην νπνίν πξέπεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα 

πεξηνξίζνπλ θαη φρη σο έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηελ επηξξνή ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα. ηφρνο ηεο είλαη λα εληνπίζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο εμεηάζεηο ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο, φπσο ε εξγαζηαθή θαη ε 

ππεξεζηαθή ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη ε δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ ή ζηελ ππεξεζία ηνπο.  

ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ζπλνπηηθά, ην πξψην θεθάιαην 

αλαιχεη ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ηεο, ηα κνληέια ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ηελ γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη παξνπζηάδνληαη νη επηβαιιφκελεο αιιαγέο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην 

ηνκέα γεληθά θαη εηδηθφηεξα ζηα Παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη νη ζπλεπαθφινπζεο αιιαγέο 
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ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν ηξίην 

θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλαθέξεηαη επηπιένλ ζηελ έλλνηα 

ηεο δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. ηελ 

ζπλέρεηα ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. ην πέκπην θεθάιαην, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο. πγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γχξσ απφ ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, 

ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, ην επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή, ηελ δέζκεπζε 

γηα αιιαγή, ηελ αλνηθηφηεηα ζηελ αιιαγή, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ην 

επίθεληξν ειέγρνπ. ηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη λα εληνπηζηνχλ ζρέζεηο ησλ παξαπάλσ 

ελλνηψλ, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο. Σέινο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αιιαγψλ ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ δέζκεπζε ζηελ αιιαγή.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

1.1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε πεξίνδν είλαη έλα γεγνλφο κφληκεο 

αιιαγήο, ην νπνίν επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο δσήο, απφ ηελ απιή 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο έσο ηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ (Fronda θαη 

Moriceau, 2008). Χο αιιαγή γεληθφηεξα νξίδεηαη κηα δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ κηα 

δεδνκέλε θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζε θάπνηα άιιε ή απφ έλα δεδνκέλν ζχλνιν 

ζπλζεθψλ ζε θάπνην άιιν. Απηή ε κεηάβαζε πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ή κηαο νξγαλσκέλεο νκάδαο απηψλ 

ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

(Υπηήξεο, 2001).  

ην ζχγρξνλν, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, νη 

νξγαληζκνί ζπρλά είλαη αλαγθαζκέλνη λα κεηαβάιινπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαηεχζπλζε 

θαη ηελ πνξεία δξάζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί (Armenakis 

θαη Bedeian, 1999). Ζ νξγαλσζηαθή αιιαγή σο γεληθφ ζέκα εξεπλάηαη εθηελψο απφ ην 

1950 (Bamford θαη Forrester, 2003), θαη νξίδεηαη σο κηα ζθφπηκε εηζαγσγή λέσλ 

ηξφπσλ ζθέςεο, δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζηελ επηβίσζε ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Schalk et al., 1998). 

Απνηειεί έλα παληαρνχ παξψλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγαλσζηαθήο δσήο θαη κπνξεί λα 

ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ελφο νξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ έσο 

ηε κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ ηνπ ζε έλα λέν θηίξην (By, 2005).  

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηε κνξθή πνπ κπνξεί λα ιάβεη, ε αιιαγή απηή επεξεάδεη 

δχν βαζηθνχο παξάγνληεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, δειαδή ην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο, παξαγσγή ελφο λένπ 

πξντφληνο θηι) θαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο (π.ρ. εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, αληακνηβέο, 

εηζαγσγή λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, απνιχζεηο θηι) (Υπηήξεο, 2001). 

Σν πψο θαη γηαηί νη νξγαληζκνί αιιάδνπλ έρνπλ ππάξμεη εξσηήκαηα κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αιιαγή 

εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 
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απαηηήζεηο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ (π.ρ. ζπζηήκαηα παξαγσγήο, κέηνρνη, εξγαδφκελνη, 

ζηειέρε θηι) φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (αγνξά, ηερλνινγηθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ). Δθφζνλ νη παξάκεηξνη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ κεηαβάιινληαη δηαξθψο θαη 

επεξεάδνπλ είηε άκεζα είηε έκκεζα ηε ιεηηνπξγία, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ, εάλ νη νξγαληζκνί ζέινπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα πξέπεη φρη απιά λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο κεηαβνιέο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα ηηο πξνζδνθνχλ 

(Senior θαη Fleming, 2006).  

 

 

1.2. ΣΤΠΟΗ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Οη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο εκθαλίδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο φπσο 

κεηαζρεκαηηζκνί, εμαγσγέο θαη ζπγρσλεχζεηο, αλαδηαξζξψζεηο, ηδησηηθνπνηήζεηο, 

πεξηθνπέο, εηζαγσγή λέσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ή επηθνηλσλίαο, πξφζιεςε ελφο 

λένπ πξντζηακέλνπ θηι. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο αιιαγέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ έθηαζε, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ή θιίκαθά ηεο.  

Μηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

Dunphy θαη Stace (1993). Ο πξψηνο ηχπνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλεη ηε 

ζπγθιίλνπζα αιιαγή ή αιιαγή ζσζηνχ ζπληνληζκνχ, ε νπνία πεξηγξάθεη κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία αιιαγήο θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα ηαηξηάμεη ή λα 

ζπληνλίζεη ηελ ζηξαηεγηθή, ηε δνκή ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη (Greenwood θαη Hinings, 1996). Δθδειψλεηαη θπξίσο ζε επίπεδν 

ηκεκάησλ ή βαζκίδσλ θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο φπσο θαζνξηζκφο πνιηηηθψλ, κεζφδσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ, εθπαίδεπζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ηθαλνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζην 

φξακα θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θηι. 

Ο δεχηεξνο ηχπνο πεξηιακβάλεη ηελ απμεηηθή ή ζηαδηαθή αιιαγή ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεηηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά 

ηελ αιιαγή απηή ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππάξρνπζα 
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θνπιηνχξα θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ εθαξκφδνληαο θπξίσο ηκεκαηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο ζπλερείο αιιαγέο (By, 2005). πρλά επεξεάδεη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ηκήκαηα θαη ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

φπσο ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο απφδνζεο.  

Ο ξπζκηζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο απνηειεί ηνλ ηξίην ηχπν απηψλ ησλ αιιαγψλ 

θαη πεξηιακβάλεη ξηδηθέο αιιαγέο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ή βαζκίδεο ηνπ νξγαληζκνχ 

αιιά φρη ζην ζχλνιν ηνπ (By, 2005), ελψ ηέινο ν εηαηξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

αλαθέξεηαη ζε κηα επξχηεξε νξγαλσζηαθή αιιαγή ε νπνία επεξεάδεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 

νξγαληζκφ. Πεξηιακβάλεη ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ, αλακφξθσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ αμηψλ ηνπ, βαζηθέο αιιαγέο ζηηο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα, ηηο 

επηθνηλσλίεο ηνπ θηι (Senior θαη Fleming, 2006). πρλά επηβάιιεηαη ζηνλ νξγαληζκφ 

εμαηηίαο θάπνηνπ εμσηεξηθνχ ζνθ (By, 2005) θαη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε κνξθή 

αιιαγήο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ λα κεηαθηλεζεί απφ γλσζηά θαη 

θαζηεξσκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζε λένπο άγλσζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο 

(Greenwood θαη Hinings, 1996). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ αιιαγψλ  

απνηεινχλ νη νξγαλσζηαθέο αλαδηαξζξψζεηο, κηα ζεκαληηθή κείσζε κεγέζνπο, νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο, νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ θηι. 

Σα γεγνλφηα ηεο αιιαγήο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Έηζη, 

κηα αιιαγή κπνξεί λα είλαη παξεκβαηηθή θαη κε παξεκβαηηθή, ελψ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαη σο απεηιή. Μεξηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κφλν ην πεξηβάιινλ ελφο 

νξγαληζκνχ, θαη φρη ηηο νκάδεο ηνπ, ελψ άιιεο αιιαγέο κπνξνχλ λα έρνπλ επίδξαζε 

ζηελ ίδηα ηελ νκάδα (Ohlson, 2007). Δπίζεο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο αιιαγέο 

πνπ αιιάδνπλ ηα πάληα ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 

κηθξέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ιίγνπο αλζξψπνπο. Οη αιιαγέο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηελ πξνβιεςηκφηεηά ηνπο θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπο. Δπνκέλσο, 

φπσο είλαη ινγηθφ, νη αιιαγέο πνπ απξφβιεπηεο ή αλεμέιεγθηεο έρνπλ δπλεηηθά 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο γηα έλαλ νξγαληζκφ (Ohlson, 2007).  

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θνξείο πνπ 

δηαζέηνπλ γλψζεηο γηα ηηο αιιαγέο, ελψ ε αιιαγή έρεη αλαιπζεί θαη κειεηεζεί 

ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ ζρεδηαδφκελε αιιαγή, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα 

απξνγξακκάηηζηε αιιαγή, δελ εμαξηάηαη πάληα απφ ηε ζέιεζε ησλ αλζξψπσλ θαη δελ 
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θηλείηαη πάληα ζηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπξνζζέησο, 

κηα αιιαγή πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί απφ ηα 

αλψηαηα ζηειέρε ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο κε πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο πνπ πνιιέο 

θνξέο δεκηνπξγνχλ απξαγία θαη δπζθνιία αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηα αλψηαηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε (Ohlson, 2007).  

Οη αιιαγέο κπνξνχλ επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ έληαζε πνπ 

έρνπλ, δειαδή είηε λα ραξαθηεξίδνληαη σο επεηζνδηαθέο είηε σο ζπλερείο αιιαγέο. Ζ 

επεηζνδηαθή αιιαγή είλαη ζπάληα, αζπλερήο θαη εθ πξνζέζεσο, ελψ ε ζπλερήο αιιαγή 

είλαη εμειηζζφκελε θαη ζσξεπηηθή. Ζ επεηζνδηαθή αιιαγή ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλαο 

νξγαληζκφο κεηαθηλείηαη απφ κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Έηζη, ε επεηζνδηαθή αιιαγή 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί κεηά απφ αιιαγή ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο 

ζηελ ηερλνινγία ή ζην πξνζσπηθφ, ελψ ε ζπλερήο αιιαγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ ησλ κηθξψλ αιιαγψλ θαη πξνζαξκνγψλ ζηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (Weick θαη Quinn, 1999).  

χκθσλα κε ηνπο  Chen et al. (2010), ε αιιαγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ, ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Ο αλαζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη 

ηε ζεκειηψδε θαη ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε βειηίσζεο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο ην θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε 

εμππεξέηεζε θαη ε ηαρχηεηα. ηαλ έλαο νξγαληζκφο βηψλεη κηα ηαρεία επηδείλσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ελδερνκέλσο λα πξνζπαζήζνπλ λα 

αλαδηαξζξψζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, απηφ ζπκβαίλεη φηαλ έλαο 

νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα απινπνηήζεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

ηκεκάησλ ή ηεο ηεξαξρίαο, ή θαη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηχρεη ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Σέινο, ε θαηλνηνκία είλαη ε επηηπρήο 

ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηερλνινγηψλ ή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νχησο ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξεί λα 

αιιάμεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ ηξίησλ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1), απεηθνλίδνληαη φινη νη ηχπνη αιιαγψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: 
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Πίλαθαο 1: Σχπνη νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

ΣΤΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

πγθιίλνπζα αιιαγή  

Απμεηηθή αιιαγή  

Ρπζκηζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο αιιαγήο 

Παξεκβαηηθή αιιαγή 

Με-παξεκβαηηθή αιιαγή 

Μεγάιεο αιιαγέο 

Μηθξέο αιιαγέο 

Πξνβιεςηκφηεηα αιιαγήο 

Γπλαηφηεηα ειέγρνπ αιιαγήο 

Πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο 

πλερήο αιιαγή 

Δπεηζνδηαθή αιιαγή 

 

 

1.3. ΜΟΝΣΔΛΑ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Το κοληέιο ηοσ Smollan (2006) 

 

Μηα αιιαγή ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε κεηαθίλεζε ελφο νξγαληζκνχ απφ κηα 

γλψξηκε θαη παγησκέλε θαηάζηαζε ζε κηα θαηλνηνκηθή θαη αβέβαηε πξαγκαηηθφηεηα 

βηψλεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο σο κηα ηδηαηηέξσο αξλεηηθή εκπεηξία ε νπνία 

νδεγεί ζηελ εθδήισζε πνηθίισλ θαη έληνλσλ αληηδξάζεσλ. Δθφζνλ νη αιιαγέο εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζεκαηνδνηνχλ ηελ εγθαηάιεηςε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ πεγάδνπλ απφ ηελ 

επηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα δηαηεξεζεί ε πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπο θαη ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ απηή (Υπηήξεο, 2001). 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηνπ Νηθνιφ Μαθηαβέιη (16
νο

 αηψλαο) κέζα απφ 

ηα νπνία ηνλίδεηαη ε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ:  
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«….. Καη πξέπεη λα έρεη θαλείο ππφςε φηη δελ ππάξρεη πην επηθίλδπλν πξάγκα λα 

επηρεηξεί θαλείο, νχηε πην ακθίβνιε επηηπρία, νχηε πην επηθίλδπλν ζην ρεηξηζκφ ηνπ, 

απφ ην λα πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη λένπο ζεζκνχο (αιιαγέο). Γηαηί, εηζάγνληάο ηνπο, 

έρεη ερζξνχο φινπο εθείλνπο πνπ επεξγεηνχληαη απφ ηνπο παιηνχο ζεζκνχο θαη έρεη 

ριηαξνχο ππνζηεξηθηέο φινπο εθείλνπο πνπ ζα επεξγεηεζνχλ απφ ηνπο λένπο 

ζεζκνχο…..» (Υπηήξεο, 2001). 

Ζ αιιαγή επνκέλσο, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ εθδήισζε ησλ αλζξψπηλσλ 

αληηδξάζεσλ, εθφζνλ ζπρλά νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αληηδξάζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: δηαγλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο, νη νπνίεο είλαη 

αιιειέλδεηεο θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο. Οη δηαγλσζηηθέο ή αλαγλσξηζηηθέο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πξνθχπηνπλ απφ ινγηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ γεγνλφηνο ηεο αιιαγήο θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

πξνδηάζεζε ησλ αηφκσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά απέλαληη ζε απηή, ή 

δηαθνξεηηθά δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ αιιαγή (Υπηήξεο, 2001). 

Γειαδή, κε βάζε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηελ παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχλ κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη απνθαζίδνπλ 

εάλ ζα ηελ απνδερζνχλ ή ζα ηελ απνξξίςνπλ.  

Απηέο νη αληηδξάζεηο ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε έλα δεχηεξν επίπεδν 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Με βάζε ηνλ Lazarus (1991), 

ππάξρεη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ εθφζνλ ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επίγλσζε θαη ην ζπλαίζζεκα είλαη 

ακθίδξνκε. Σν ζπλαίζζεκα είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεη ηελ επίγλσζε θαη ε επίγλσζε 

απνζπά ην ζπλαίζζεκα (Smollan, 2006). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη γλσζηηθέο αληηδξάζεηο 

κπνξνχλ λα νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηε ζθέςε (Weiss θαη Cropanzano, 1996).  

Σέινο, ηφζν νη αλαγλσξηζηηθέο φζν θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, δειαδή ζηελ πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα δξάζνπλ κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο λννηξνπίεο ηνπο. 

Σν κνληέιν ηνπ Smollan (2006) πνπ αθνινπζεί, κπνξεί λα πεξηγξάςεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν απηέο ηηο αληηδξάζεηο θαη είλαη εθαξκφζηκν ζε θάζε πεξίπησζεο 

επηβαιιφκελεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. χκθσλα κε ην κνληέιν ινηπφλ, ην γεγνλφο ηεο 
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αιιαγήο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο πνηθίισλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ αληαπνθξίζεσλ.  

 

 

Γηάγξακκα 1: Μνληέιν γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

αληηδξάζεσλ απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή (Smollan, 2006) 

 

Δθφζνλ ε αιιαγή αλαηξέπεη ηα κέρξη πξφηηλνο δεδνκέλα κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, νη εξγαδφκελνη αξρίδνπλ λα βηψλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο, θφβνπ, 

αβεβαηφηεηαο θαη άγρνπο γχξσ απφ ηελ πηζαλφηεηα απφιπζήο ηνπο, ηηο πεξηθνπέο 

πιεξσκψλ, ηελ κειινληηθή θαηεχζπλζε θαη θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο θαη ηνπ 

ξφινπ ηνπο κέζα ζε απηφλ (Bordia et al., 2004). Πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ απηή ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηα γεληθφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζα επηδηψμνπλ λα αλαιάβνπλ 

δξάζε, ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο θαη ησλ επαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην 
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γεγνλφο ηεο αιιαγήο δίλεη ην εξέζηζκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο γλσζηηθήο 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Isabella, 1990). Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα άηνκα αμηνινγνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο αιιαγήο, φπσο ε 

αληηιεπηή επλντθφηεηα ησλ ζπλεπαθφινπζσλ απνηειεζκάησλ ηεο, ε αληηιεπηή 

δηθαηνζχλε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ε αληηιεπηή θιίκαθα, ε αληηιεπηή ηαρχηεηα θαη ν 

ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο αλακέλεηαη λα 

νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε γλσζηηθψλ αληηδξάζεσλ δηαθφξσλ κνξθψλ (ζεηηθέο, 

νπδέηεξεο, αξλεηηθέο θαη αλάκεηθηεο), νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ θαη 

επεξεάδνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο αληίζηνηρεο θχζεσο.  

Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπλ ζε 

ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο (ζεηηθέο, νπδέηεξεο, αξλεηηθέο θαη αλάκεηθηεο) νη νπνίεο 

γηα νξηζκέλνπο αλζξψπνπο είλαη άκεζεο, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο θηιηξάξνληαη κέζα 

απφ κηα επηπιένλ γλσζηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Δίλαη δειαδή δπλαηφλ εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζθέθηνληαη 

ή αηζζάλνληαη αξλεηηθά λα κελ εθθξάζνπλ θάηη ηέηνην ζηελ πξάμε (Van de Heuvel θαη 

Schalk, 2009) θαζψο θνβνχληαη ηελ πηζαλφηεηα επίπιεμεο ή απψιεηαο ελφο 

κειινληηθνχ πξνλνκίνπ.  

Σέινο, θαη νη ηξεηο κνξθέο αληηδξάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα πνηθίινπλ ζε έληαζε 

κε ηε δηακεζνιάβεζε παξαγφλησλ νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ αηφκνπ 

(ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, πξνδηάζεζε, πξνεγνχκελε εκπεηξία αιιαγήο, αιιαγή θαη 

άγρνο εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ), εληφο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο αιιαγήο (ηθαλφηεηα 

εγεζίαο, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη αμηνπηζηία) θαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

(πιαίζην αιιαγήο θαη θνπιηνχξα νξγαληζκνχ).   

 

1.3.1. ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Ζ γλσζηηθή αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο μεθηλά κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο (αληηιεπηή επλντθφηεηα) αξρηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο (Weiss θαη Cropanzano, 1996). Με βάζε ηελ Isabella (1990), ε θάζε 

απηή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, ηα άηνκα αλεζπρνχλ 

γεληθά γηα ην εάλ ζα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, εάλ θαηνξζψζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ 
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ζηε λέα δνκή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο θαη πνηνο ζα είλαη ξφινο ηνπο εληφο ηεο λέαο 

νξγαλσζηαθήο δνκήο, ελψ ζε δεχηεξν ζηάδην αξρίδνπλ θαη αλεζπρνχλ γηα ηελ απφδνζε 

θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (Isabella, 1990). ηε ζπλέρεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αιιαγήο επηθεληξψλεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνλ 

νξγαληζκφ ζην ζχλνιν ηνπ (Smollan, 2006). ε απηφ ην ζεκείν νη εξγαδφκελνη 

πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ εάλ νη ζπλέπεηεο ηεο επηρεηξνχκελεο αιιαγήο επεξεάδνπλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη επηπιένλ επηρεηξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

αηηίεο, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο γηα ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

πσο ππνζηήξημε θαη ν Piderit (2000), ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο είλαη 

δπλαηφ λα δηαθέξνπλ γηα ηα δηάθνξα κέξε ηνπ νξγαληζκνχ, εθφζνλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο επλντθά ή αλαγθαία γηα ηνλ νξγαληζκφ αιιά σο δπζκελή γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, νδεγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε αλάκεηθηεο γλσζηηθέο αληηδξάζεηο.  

Αθνχ δηεξεπλήζνπλ ηελ αληηιεπηή επλντθφηεηα ηεο αιιαγήο, ζηε ζπλέρεηα νη 

εξγαδφκελνη αξρίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ αληηιεπηή δηθαηνζχλε ηεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο επίζεκνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζηηθήο δηθαηνζχλεο, φπνπ ηα άηνκα εμεηάδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Skarlicki θαη Folger, 1997), ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο φπνπ 

αμηνινγνχλ ηε δηθαηνζχλε ζηελ δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ (Homans, 1961; Shore 

θαη Tetrick, 1994), θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηθαηνζχλεο αιιειεπίδξαζεο φπνπ 

εξεπλψληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο (Morrison θαη Robinson, 1997; Rousseau, 1995). 

Αθνινπζεί ε  αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθαξκνδφκελεο αιιαγήο 

φπσο ε θιίκαθα, ε ηαρχηεηα θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο, ηα νπνία επεξεάδνπλ κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (Van de Heuvel θαη Schalk, 2009). Γηα 

παξάδεηγκα, νη ξηδηθέο αιιαγέο νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ εμ νινθιήξνπ απνκάθξπλζε απφ 

έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ νιηθή κεηακφξθσζε ελφο νξγαληζκνχ (Greenwood θαη 

Hinings, 1996) είλαη πηζαλφλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηδξάζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη φηη ε εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο απαηηεί κεγαιχηεξεο πξνζσπηθέο ζπζίεο φπσο κεγαιχηεξε απψιεηα πξνλνκίσλ 

θαη εκπεηξία κεγαιχηεξνπ ςπρηθνχ πφλνπ (Smollan, 2006), ζε αληίζεζε κε κηα 

απμεηηθή ή ζηαδηαθή αιιαγή. 
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ζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο αιιαγήο, είλαη δπλαηφλ 

δηαδνρηθά γεγνλφηα αιιαγήο ηα νπνία εθαξκφδνληαη ηαρχηαηα λα πξνθαιέζνπλ έληνλεο 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο εθφζνλ δεκηνπξγνχλ ζηνλ εξγαδφκελν ηελ αίζζεζε φηη αδπλαηεί 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο αιιαγέο, ή επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν 

(Smollan, 2006). Ηδαληθά ε επηβαιιφκελε αιιαγή δελ ζα πξέπεη λα απμήζεη ην θφξην 

εξγαζίαο ησλ αηφκσλ πεξηζζφηεξν απφ 10% (Sirkin et al., 2005). ηαλ νη εξγαδφκελνη 

επηβαξπλζνχλ ζεκαληηθά, νη θαλνληθέο εξγαζίεο ηνπο είλαη πηζαλφ λα δπζιεηηνπξγνχλ, 

ην εζηθφ ηνπο λα κεησζεί, εθφζνλ παχνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη είλαη πηζαλφ λα 

πξνθχςνπλ έληνλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο.  

Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφ απνδεηθλχεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ε αιιαγή. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνίλσζε κηαο κεγάιεο αιιαγήο, ζηελ πην 

έληνλε πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ φπνπ νη εξγαδφκελνη είλαη ήδε ηδηαίηεξα πηεζκέλνη απφ ηνλ 

απμεκέλν θφξην εξγαζίαο ηνπο, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ηδηαηηέξσο αξλεηηθέο 

γλσζηηθέο αληηδξάζεηο (Smollan, 2006). 

 

1.3.2. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Παξαπάλσ αλαπηχρζεθε ε γλσζηηθή αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. H 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα αλαγλσξίδεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαηεξεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα επηδξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ (Mayer θαη Salovey, 1993).  

πσο επηζεκαίλνπλ νη Dent θαη Goldberg (1999), νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηδξνχλ ζηελ αιιαγή αλ θαη δελ γλσξίδνπλ ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί 

ζηνλ νξγαληζκφ. Ο Piderit (2000), ππνζηεξίδεη φηη ε ακθηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ αιιαγή, δελ παξάγεη πάληα ηελ αληίζηαζε, αιιά γεληθά παξάγεη 

ζχγρπζε. Ζ ακθηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη ζπρλά κε δπζιεηηνπξγηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο ε κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. πσο είλαη ινγηθφ νη 

εξγαδφκελνη πνπ δαπαλνχλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αληηδξάζεηο 
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δηαζέηνπλ ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ή ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αιιαγή 

(Kirkman et al., 2000).  

Δμεηάδνληαο ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, νη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη ηελ 

αιιαγή σο ηε δπλαηφηεηα απφζπαζεο ελφο επξένο θάζκαηνο ζπγθίλεζεο, είηε ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο αιιαγήο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε, είηε κηα 

ιηγφηεξν ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε (Mossholder et al., 2000). Ζ αιιαγή ινηπφλ κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα επθαηξία πξφθιεζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ν 

ελζνπζηαζκφο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα αιιαγή κπνξεί λα 

είλαη απεηιεηηθή θαη λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο θφβν, ζπκφ, άγρνο, 

θπληζκφ, δπζαξέζθεηα θαη πξφζεζε απνρψξεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη νη αιιαγέο ζέηνπλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηφζν ζε απηνχο πνπ ηηο εθαξκφδνπλ φζν θαη ζε απηνχο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή (Bacharach et al., 1996).  

Έλα κέξνο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο έρεη επηθεληξσζεί ζην ξφιν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, φπσο ην άγρνο, ε 

πξφζεζε απνρψξεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηα ρακειά επίπεδα νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Ashkanasy et al. (2003), δηαηείλνληαη φηη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά επθπή άηνκα αληηκεησπίδνπλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα, ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη απνηέιεζκα κηαο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Οη Jordan et al. (2003), πεξηγξάθνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθά επθπψλ αηφκσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 

ελψ ππνζηεξίδνπλ φηη ην άγρνο πξνέξρεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απφ ηηο 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. O ζπλαηζζεκαηηθφο πξνβιεκαηηζκφο είλαη κηα βαζηθή κέζνδνο 

αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζσπηθήο αιιαγήο (Bacharach et al., 1996). Χζηφζν, έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα κνληέια ηεο δηαρείξηζεο αιιαγψλ κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

είλαη απηφ ηνπ Huy (1999), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο θαη λα ηηο δηεπθνιχλνπλ 

κέζσ ηεο δεθηηθφηεηαο, ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αιιαγήο.  

Ο Huy (1999), ππνζηεξίδεη φηη ε δεθηηθφηεηα είλαη ε πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα 

εμεηάζεη ην ελδερφκελν αιιαγήο. Καη‟ αλαινγία, ε δεθηηθφηεηα ζε νξγαλσζηαθφ 

επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπκία ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ λα εμεηάζνπλ, 

ζπιινγηθά θαη αηνκηθά, ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο. ηελ πεξίπησζε κηαο 
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νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ε δεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη σο νη δηαβαζκίζεηο απνδνρήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο αιιαγήο, ε παξαίηεζε, ε παζεηηθή απνδνρή θαη ε ελζνπζηψδεο 

ππνζηήξημε (Huy, 1999).  Δπηπιένλ, ε θηλεηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηα άηνκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο. ε 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν, ε θηλεηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπζπείξσζεο 

ησλ  ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα θηλεηνπνίεζεο εμαξηάηαη 

απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο, ελψ απαηηεί ηελ αθνζίσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ (Huy, 1999).  Σέινο, ε κάζεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

καζαίλνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ, ελψ ζε 

επίπεδν αιιαγήο, ε κάζεζε είλαη  έλαο ζεκαληηθφο απψηεξνο ζθνπφο. Με άιια ιφγηα, 

νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα εθιακβάλνπλ ηελ αιιαγή σο κηα δηαδηθαζία παξνρήο λέσλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη λα κελ ηελ αληηκεησπίδνπλ κε θφβν, δπζαξέζθεηα θαη 

άγρνο (Huy, 1999).  

 

 

1.4. ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ 

 

Καηά ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, νη εξγαδφκελνη νη 

νπνίνη απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο απνδέθηεο θαη θνξείο ηεο αιιαγήο, είλαη πηζαλφ λα 

αληηδξάζνπλ γλσζηηθά κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: α) λα απνδερζνχλ ηελ 

αιιαγή, β) λα δείμνπλ κηα αλνρή ε ζπγθαηάβαζε απέλαληη ζηελ αιιαγή, γ) λα ηελ 

απνξξίςνπλ, δ) λα αληηδξάζνπλ αλάκεηθηα (Podsakoff et al., 1997).  

 Ζ απνδνρή ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ηελ πην 

επηζπκεηή αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξνθχπηεη φηαλ νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη 

επλννχληαη απφ ηελ επηρεηξνχκελε αιιαγή θαζψο δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

ππνθεηκεληθή ή αληηθεηκεληθή αξλεηηθή επίπησζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα αχμεζε 

ζην κηζζφ, ε εηζαγσγή κηαο λέαο κνξθήο απνηειεζκαηηθφηεξεο επηθνηλσλίαο θηι 

(Υπηήξεο, 2001). ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ζεηηθέο γλσζηηθέο αμηνινγήζεηο ζα 
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νδεγήζνπλ ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ν ελζνπζηαζκφο, ε ραξά, ε ηθαλνπνίεζε θαη 

ε επραξίζηεζε ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ 

νξγαλσζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε απμεκέλε εληφο ηνπ ξφινπ ζπκπεξηθνξά θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαλσζηαθνχ πνιίηε (Katz, 1964; Moorman, 1991; Organ, 1990; 

Podsakoff et al., 1997; Podsakoff et al., 2000; Robinson θαη Morrison, 1995). 

πγθεθξηκέλα, νη εξγαδφκελνη είλαη δπλαηφ λα επηδείμνπλ κηα απμεκέλε απφδνζε 

εθηειψληαο απνηειεζκαηηθφηεξα ηα θαζήθνληα ηνπο ελψ ζπγρξφλσο αλαιακβάλνπλ θαη 

αξκνδηφηεηεο πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο ην λα βνεζάλε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο,  λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θηι. 

 Ζ αλνρή ζε κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή απνηειεί κηα νπδέηεξε αληίδξαζε θαηά 

ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη νχηε βιάπηνληαη αιιά νχηε θαη σθεινχληαη απφ 

ηελ επηρεηξνχκελε αιιαγή. Αληηιακβάλνληαη φηη ε δηνίθεζε κάιινλ πξναζπίδεηαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο (Υπηήξεο, 2001), νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ αλαθχπηνπλ 

είλαη ειάρηζηεο έσο θαη αλχπαξθηεο, θαη επνκέλσο ζπλεξγάδνληαη ππάθνπα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ε επηβνιή ελφο θαλνληζκνχ ε νπνία ππνρξεψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα θνξνχλ κηα 

θαζνξηζκέλε ελδπκαζία.  

 Ζ απφξξηςε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο εκθαλίδεηαη φηαλ νη εξγαδφκελνη 

αληηιακβάλνληαη φηη νη επηρεηξνχκελεο κεηαβνιέο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν είλαη 

ηδηαηηέξσο θαηαζηξνθηθέο γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα (Υπηήξεο, 2001). ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφο, απνγνήηεπζε, θαη 

αδηθία έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη νη εξγαδφκελνη αξλνχληαη λα απνδερηνχλ 

νπνηαδήπνηε αιιαγή εθφζνλ αληηιακβάλνληαη φηη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, λα κεησζεί ην θχξνο ηνπο θαζψο θαη νη αληακνηβέο ηνπο. Ζ ζηάζε ηνπο απηή είλαη 

δπλαηφλ λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

 Μηα πξψηε αληίδξαζε απνηειεί ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαηά ηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη αξλνχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο επηβαιιφκελεο αιιαγέο ή επηδηψθνπλ λα ηηο 

αλαηξέςνπλ (Piderit, 2000). Ζ αληίδξαζε απηή είλαη πηζαλφ λα πξνθχπηεη θαζψο νη 

εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη απεηιείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπο θαη θαζψο 

πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηέςνπλ θαζηεξσκέλεο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο (εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο) νη νπνίεο θαίλεηαη λα απεηινχληαη (Ford et al., 2002). 
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 Με βάζε ηνπο Turnley θαη Feldman (1999), ε απφξξηςε ηεο αιιαγήο κπνξεί 

επηπιένλ λα νδεγεί ζηελ εθδήισζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ αληηδξάζεσλ: α) ζηε 

δπζπηζηία, β) ζηελ ακέιεηα, γ) ζηελ έθθξαζε αληίζεζεο θαη δ) ζηελ πξφζεζε 

απνρψξεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. πσο ππνζηεξίδνπλ νη Eisenberg θαη Huntington 

(1986), ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπο απαηηεί 

ηελ αληίζηνηρε δέζκεπζε ή αληηιεπηή ππνζηήξημε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, ε νπνία ηνπο 

δίλεη ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ ζεκαληηθή νληφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. ε πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο κηα εθαξκνδφκελε αιιαγή ζίγεη έληνλα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηα άηνκα ζα ράλνπλ ηελ πίζηε θαη δέζκεπζή ηνπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ 

ηνπο εθφζνλ αληηιακβάλνληαη φηη δελ ηνπο παξέρεη ηελ αλάινγε ππνζηήξημε. 

 Καηά ηελ πεξίπησζε ηεο παξακέιεζεο, νη εξγαδφκελνη αξλνχληαη λα 

εθηειέζνπλ ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα, δίλνπλ ιηγφηεξε πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη απνπζηάδνπλ ή αξγνπνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

εξγαζία ηνπο (Turnley θαη Feldman, 1999). Δθφζνλ αληηιακβάλνληαη φηη ε 

νξγαλσζηαθή αιιαγή επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπο, ηα πξνλφκηα θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ εξγαζία ή ηνλ νξγαληζκφ ηνπο, αληηδξνχλ 

απηνκάησο παξακειψληαο ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο ηνπο έηζη ψζηε λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηα επηδήκηα απνηειέζκαηα ηεο (Turnley θαη Feldman, 1999).  

 Καηά ηελ πεξίπησζε ηεο έθθξαζεο, νη εξγαδφκελνη εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηα 

ηνπο γηα ηηο επηβαιιφκελεο αιιαγέο ζηνπο δηεπζπληέο ή ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

νξγαληζκψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θνηλνπνηήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα ιεθζνχλ 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαζψζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε 

(Turnley θαη Feldman, 1999). Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνβνχλ ζε πην δξαζηηθέο 

θηλήζεηο φπσο απεξγίεο θαη ζηάζεηο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εηζαθνπζηνχλ 

νξγαλσκέλα θαη νκαδηθά νη αληηξξήζεηο ηνπο. 

 Ζ πξφζεζε απνρψξεζεο είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηεί ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη εξγαδφκελνη είλαη ηφζν απνγνεηεπκέλνη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο επηρεηξεί λα εθαξκφζεη κε απνηέιεζκα λα εηνηκάδνληαη λα 

εμέιζνπλ εζεινληηθά απφ απηφλ. χκθσλα κε ηνλ Hirschman (1970), απηφ απνηειεί ηελ 

επηινγή ηεο εμφδνπ θαη κπνξεί λα επηθέξεη δξακαηηθά απνηειέζκαηα θαζψο είλαη 

πηζαλφ λα πξνθαιέζεη κηα ζεκαληηθή πηψζε ησλ εζφδσλ θαη κείσζε ηεο 

ζπλαδειθηθφηεηαο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. 
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 Σέινο, νη αλάκεηθηεο αληηδξάζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ ηα άηνκα θαηαιήγνπλ ζε 

αλάκεηθηεο γλσζηηθέο αμηνινγήζεηο γχξσ απφ ηηο πηπρέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρεηξνχκελεο αιιαγήο νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζε αλάκεηθηεο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο. πσο ηνλίδεη θαη ν 

Piderit (2000), ηα άηνκα ίζσο απνδέρνληαη ηελ αιιαγή ζε γλσζηηθφ επίπεδν, εθφζνλ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, αιιά νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα 

ηνλ εξγαδφκελν ίζσο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληίζηαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζπκπεξηθνξηθή ηνπο αληίδξαζε ζα είλαη ην 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ αλάκεηθησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ 

(Smollan, 2006).  

 

 

1.5. Ζ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη θαηαλνεηφ φηη είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

δίρσο λα πξνθαινχληαη ζνβαξέο αληηδξάζεηο. Ζ αληίζηαζε ινηπφλ είλαη έλα θπζηθφ 

θαηλφκελν, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη αξρηθά ζηνπο εξγαδνκέλνπο φηαλ απηνί ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη 

θαηλνχξην γη‟ απηνχο (Piderit, 2000).  

 Οη πεγέο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή κπνξεί λα είλαη είηε νξζνινγηθέο είηε 

ζπλαηζζεκαηηθέο. Ζ νξζνινγηθή αληίζηαζε ζπκβαίλεη φηαλ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε γλψζε ή πιεξνθνξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο. Ζ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ ή γεγνλφησλ, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ελφο νξγαληζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίζηαζε πεξηιακβάλεη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ θφβνπ, ηελ 

θαρππνςία, ηελ αλαζθάιεηα θ.α. (Dent θαη Goldberg, 1999).  

 Δθηφο ησλ άιισλ, ε αιιαγή κπνξεί λα ραξνπνηήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, αθνχ νη 

ηειεπηαίνη ελδέρεηαη λα επηζπκνχλ αιιαγέο θαη λέεο εκπεηξίεο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ 

αγαλαθηήζεη κε παιηέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εξγάδνληαη. Ζ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή επεξεάδεηαη απφ πνιινχο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο θχζεσο (Waddell θαη Sohal, 

1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο νη αλαγθαηφηεηεο ηεο δσήο, ε 

απαζρφιεζε θαη ε αζθάιεηα ηνπο (Waddell θαη Sohal, 1998). Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο είλαη ε εηζρψξεζε ηεο ηερλνινγίαο, δεδνκέλνπ φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην πνζνζηφ ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα 

ηα άηνκα λα αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπο φηη ζα παξακείλνπλ 

αδξαλείο γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ιφγσ ηεο απμεκέλεο απνδνηηθφηεηαο ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο, ηνπ θφβνπ φηη ζα ππνβηβαζηνχλ αλ δελ θαηέρνπλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο 

θαζψο θαη ηνπ θφβνπ φηη ε αιιαγή ζα έρεη αληίθηππν ζηελ κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο 

(Waddell θαη Sohal, 1998).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πξνθχπηνπλ φηαλ νη 

εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ςπρνινγηθέο 

ηνπο αλάγθεο ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο (Pardo del Val 

θαη Martínez Fuentes, 2003). Οη αλάγθεο απηέο είλαη ην αίζζεκα ππεξεθάλεηαο, ε 

απηνπξαγκάησζε, ηα επηηεχγκαηα θηι. Έλαο απφ ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη φηη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα κελ 

αλέρνληαη ηελ θξηηηθή φηη νη παξνχζεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

αθαηάιιειεο θαη αλεπαξθείο (Dent θαη Goldberg, 1999). Οη αληηδξάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ φηαλ νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη φηη ζα ππάξμνπλ 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, επεηδή νη λέεο 

αιιαγέο ηεο εξγαζίαο ζα θαηαξγήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, φηαλ νη 

εξγαδφκελνη ληψζνπλ κνλνηνλία θαη πιήμε εμαηηίαο ηεο εμεηδίθεπζεο, φηαλ θνβνχληαη 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, φηαλ δελ επηζπκνχλ λα 

κάζνπλ λέεο πξαθηηθέο θαη φηαλ δελ έρνπλ γλψζε νιφθιεξεο ηεο αιιαγήο κε 

απνηέιεζκα λα κελ γλσξίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο (Pardo del Val θαη Martínez Fuentes, 

2003).  

Σέινο, νη θνηλσληθνί παξάγνληεο ηεο αιιαγήο είλαη ε αληίζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο θνηλσληθέο πξνζαξκνγέο, ζηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη δελ 

αξέζθνληαη δηφηη απηέο αθνξνχλ ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο (Ford et al., 2002). 

Δπηπιένλ, έλαο παξάγνληαο θνηλσληθήο αληίζηαζεο είλαη ν θφβνο ησλ εξγαδνκέλσλ φηη 

ε λέα αιιαγή ζα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Σέινο, νη 
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εξγαδφκελνη αληηζηέθνληαη ζε αιιαγέο πνπ δελ έρνπλ πιεξνθνξεζεί γηα απηέο (Ford et 

al., 2002).  

πσο επηζεκαίλνπλ νη Singh et al. (2012), φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ, νη εξγαδφκελνη ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ έληνλε αλεζπρία ζρεηηθά 

κε ην αβέβαην κέιινλ πνπ ηνπο πεξηκέλεη, δηφηη κπνξεί λα κελ είλαη βέβαηνη φηη νη 

ππάξρνπζεο δεμηφηεηέο ηνπο θαη εηζθνξέο ηνπο ζα απνηηκεζνχλ ζην κέιινλ. Σα 

εκπεηξηθά επξήκαηα έρνπλ απνδείμεη φηη ε αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή 

κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο 

δέζκεπζε, ελψ ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ε βησζηκφηεηα θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ.  

 

 

1.6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Ζ έλλνηα δηαρείξηζε νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη νη πξνζπάζεηεο 

αιιαγήο ελφο νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο, ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξαθηηθέο 

θαζψο θαη ηνπο πφξνπο (άηνκα, ζπζηήκαηα, ρξήκαηα) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κηαο αιιαγήο (Bamford θαη Forrester, 2003).  

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηελ εθαξκνγή θαιά ζρεδηαζκέλσλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο, νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ έρνπλ 

πέζεη ζην θελφ εθφζνλ ηα άηνκα ηα νπνία ραξάζζνπλ ηε ζηξαηεγηθά θαη ηα αληίζηνηρα 

ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, αγλννχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα, απηφλ ηνπ αλζξψπνπ (Bellou, 2008). Έηζη, εκθαλίδεηαη φζν πνηέ άιινηε ε 

αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη εηζάγνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο αιιαγήο, ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε εξγαζία ηνπο δελ ζα 

είλαη ζε θίλδπλν, φηη ζα ιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο (Reichers et al., 1997), 

ελψ ζπγρξφλσο επηζπκνχλ λα δηεπζεηνχληαη ξεηά νη ζπλαηζζεκαηηθέο φπσο επίζεο θαη 
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νη ρξεκαηηθέο ηνπο αλεζπρίεο (Todd, 1999). Με βάζε ηελ αλάγθε απηή εκθαλίδεηαη κηα 

λέα νπηηθή, ε νπνία νξίδεη ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο σο κηα δνκεκέλε θαη ζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε κηαο δηαηεξήζηκεο αιιαγήο ζηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά εληφο ησλ νξγαληζκψλ. Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο επηθεληξψλεηαη ζην λα κεηαθέξεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε λέεο ζπκπεξηθνξέο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηα βαζηθά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ φπσο νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη νη πθηζηάκελεο πειαηεηαθέο ηνπ ζρέζεηο (Todd, 1999).  

 

Αιιαγή οργαλωζηαθής ζσκπερηθοράς 

 

Δάλ νη εγέηεο ηεο αιιαγήο ζέινπλ λα επηηχρνπλ κηα βηψζηκε ζε βάζνο ρξφλνπ 

αιιαγή, ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, εθφζνλ νη νξγαληζκνί απνηεινχλ αλνηρηά 

ζπζηήκαηα, ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηελ αλζξψπηλε θαηεχζπλζε 

(Armenakis θαη Bedeian, 1999). Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη απνιχησο ζαθέο φηη γηα λα 

αιιάμνπλ νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη αξρηθά λα αιιάμνπλ νη άλζξσπνη (Morrison, 1994).  

 Ζ αλζξψπηλε αιιαγή, είηε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ 

επίπεδν, απνηειεί κηα βαζχηαηα ςπρνινγηθή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

εκπεξηέρεη κηα επψδπλε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αηφκσλ, κηα δχζθνιε 

επαλεθκάζεζε λέσλ δεδνκέλσλ θαη κηα γλσζηηθή αλαθαηαζθεπή ησλ αληηιήςεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Schein, 1996). 

 

Το κοληέιο ηοσ Kurt Lewin 

 

Σν πην γλσζηφ κνληέιν γηα ηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Kurt Lewin ην 1964 (Weick θαη Quinn, 1999) θαη πεξηιακβάλεη 

ηξία βαζηθά ζηάδηα: 1) ην ζηάδην ηνπ μεπαγψκαηνο, 2) ην ζηάδην ηεο αιιαγήο θαη 3) ην 

ζηάδην ηνπ μαλαπαγψκαηνο. Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε παιηά ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνβιεζεί πιήξσο πξνηνχ ηα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα 
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απνδερζνχλ κε επηηπρία ην λέν ηξφπν ζθέςεο θαη ηε λέα ζπκπεξηθνξά εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο (Bamford θαη Forrester, 2003).  

 ηε θάζε ηνπ μεπαγψκαηνο ε νπνία μεθηλά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξφζεζεο 

αιιαγήο απφ ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε ελφο νξγαληζκνχ (Isabella, 1990), νη εξγαδφκελνη 

ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπο θαη λα απνβάιινπλ ηηο 

φπνηεο ζπκπεξηθνξέο δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηελ θαηάζηαζε απηή. Δίηε νη 

εξγαδφκελνη βιέπνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ επηθείκελε αιιαγή, είηε αληηζηέθνληαη ζε 

απηή, ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα 

δνθηκάζνπλ λέα πξάγκαηα θαη λένπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δεκηνπξγία ηεο 

αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα πηζηέςνπλ ηα άηνκα φηη εάλ δελ 

αιιάμνπλ άκεζα ζα απνηχρνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο, είλαη απαξαίηεηε γηα λα μεθηλήζεη ε δξάζε ησλ αηφκσλ (Fernandez θαη 

Rainey, 2006), ελψ επηπιένλ έλα ζαθέο φξακα ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηελ κειινληηθή 

θαηεχζπλζε θαη εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί κε ηελ ζεηξά ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην θφβν θαη ηελ αβεβαηφηεηα.  

 Δθφζνλ έλαο εξγαδφκελνο μεπαγψζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη 

παξαθηλεζεί λα αιιάμεη, ζηε ζπλέρεηα επέξρεηαη ε δεχηεξε θάζε ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζηε λέα θαηάζηαζε. Σα άηνκα γίλνληαη δεθηηθά ζηε λέα 

πιεξνθφξεζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Schein (1996) μεθηλνχλ κηα δηαδηθαζία γλσζηηθνχ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ. Μαζαίλνπλ φηη νη ιέμεηο κπνξνχλ λα έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ 

λφεκα απφ απηφ πνπ είραλ ππνζέζεη, δηεπξχλνπλ ηε γλψζε ηνπο καζαίλνληαο φηη κηα 

δεδνκέλε έλλνηα κπνξεί λα εξκελεπζεί κε πνιχ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο απφ φηη είραλ 

ππνζέζεη θαη επηπιένλ απνθηνχλ λέα πξφηππα θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο.  

 Ζ Isabella (1990), παξαιιειίδεη απηή ηε θάζε κε ηε θάζε εθαξκνγήο ηεο 

αιιαγήο, φπνπ ηα λέα δεδνκέλα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν παχνπλ πιένλ λα απνηεινχλ έλα 

ππνζεηηθφ ζελάξην θαη γίλνληαη πιένλ κηα θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Οη εξγαδφκελνη 

αξρίδνπλ θαη δηαπηζηψλνπλ φηη νη παιηέο ζπκπεξηθνξέο παχνπλ πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ 

θαη λένη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο απαηηνχληαη. Ξεθηλά έηζη κηα πεξίνδνο δνθηκαζίαο 

κέζα απφ ηελ νπνία πεηξακαηίδνληαη κε λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξφηππα 

αιιειεπίδξαζεο, καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο (Schein, 1996), θαη αξρίδνπλ πιένλ λα 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ελζσκαηψλνληαο αμίεο φπσο αθξηβψο αξκφδεη ζηα 

λέα δεδνκέλα (Bamford θαη Forrester, 2003). 
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 Καζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζε απηή ηε θάζε απνηεινχλ ε θνπιηνχξα θαη ε 

παξνρή εθπαίδεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ. Αξρηθά ε θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ ιάζε ρσξίο 

λα ηηκσξνχληαη, εθφζνλ κφλν έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο πηνζέηεζεο λέσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Παξάιιεια, γηα λα εηζαρζνχλ νη απαξαίηεηεο λέεο ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε έηζη ψζηε ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη εληφο ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο (Todd, 1999).  

 Ζ ηειεπηαία θάζε αιιαγήο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλεη ην 

μαλαπάγσκα ή απιά πάγσκα ζηε λέα θαηάζηαζε (By, 2005). πσο είλαη γλσζηφ, νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ εχθνια ζε λέα δεδνκέλα κέζσ ηεο 

απμαλφκελεο επειημίαο ηνπο ζηηο πεπνηζήζεηο θαη αξρέο ηνπο, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

κεηαβάιινπλ ξηδηθά ηελ καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά ηνπο ε νπνία απνηειεί απνηέιεζκα 

ηεο θνπιηνχξαο κέζα ζηελ νπνία δνπλ θαη εξγάδνληαη (Fronda θαη Moriceau, 2008). 

Δπνκέλσο, γηα λα επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

λέα ππνζηεξηθηηθή θαη αξθεηά ηζρπξή θνπιηνχξα νξγαληζκνχ (Kotter θαη Cohen, 

2005). Σα λέα πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα θαζψο θαη νη λέεο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα 

αξρίδνπλ λα ζεζκνζεηνχληαη θαη λα θαζηεξψλεηαη πιένλ κηα λέα ηζνξξνπία (Isabella, 

1990). Οη εγέηεο ηεο αιιαγήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ παγίσζε ηεο αιιαγήο ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο 

ησλ ππαιιήισλ γχξσ απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο, δηαδηθαζίεο πξναγσγψλ, εθαξκφδνληαο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ζηεξίδνληαο ηα λέα πξφηππα θαη ηηο αμίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ λέα αλαζρεκαηηζκέλε θνπιηνχξα (Kotter θαη Cohen, 2005). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ε λέα ζπκπεξηθνξά ζα ζπλερίδεη λα αθνινπζείηαη παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ε παξάδνζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη νη ελαιιαγέο ζηελ εγεζία. 

Σν κνληέιν πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 2.  
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Γηάγξακκα 2: Σν κνληέιν ηνπ Kurt Lewin (Manu M.J., 2015).  

 

Το κοληέιο ADKAR 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά κνληέια γηα ηηο αιιαγέο, ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. Έλα απφ ηα πην 

γλσζηά κνληέια νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη ην ADKAR, ην νπνίν είλαη έλα 

αθξσλχκην απφ ηηο ιέμεηο Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, 

δειαδή επαηζζεηνπνίεζε, επηζπκία, γλψζε, ηθαλφηεηα, ελίζρπζε. Σα βήκαηα ινηπφλ 

απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ηα εμήο (Hiatt, 2006; Worley θαη Mohrman, 2014): 

 Δπαηζζεηνπνίεζε: Σν άηνκν ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηη πξφθεηηαη ή πξέπεη λα 

αιιάμεη ζηνλ νξγαληζκφ θαη γηαηί, θαζψο θαη πνηνη είλαη νη θίλδπλνη αλ δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αιιαγέο, πνηεο ζα είλαη νη σθέιεηεο ηεο αιιαγήο ζην 

άηνκν, ηη ζα απνθνκίζεη ην άηνκν απφ ηελ αιιαγή θηι. Υσξίο ινηπφλ λα 

γλσξίδεη ην άηνκν ηη πξέπεη λα αιιάμεη, είλαη πηζαλφ λα κελ επηζπκεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή, ελψ εάλ ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ νη ιφγνη ηεο αιιαγήο 

πνπ ελδερνκέλσο είλαη επεξγεηηθνί γηα απηφ, ην άηνκν ζα επαηζζεηνπνηεζεί θαη 

λα αληηδξάζεη ζεηηθά ζηελ αιιαγή. 

 Δπηζπκία: Μφιηο ην άηνκν γλσξίδεη ηη πξέπεη λα αιιάμεη ζην εζσηεξηθφ ελφο 

νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη λα ηνπ δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

• Δμαζθάιηζε φηη 
νη εξγαδφκελνη 

είλαη έηνηκνη γηα 
ηελ αιιαγή

Ξεπάγωμα

• Δθηέιεζε ηεο 
επηδησθφκελεο 

αιιαγήο

Αλλαγή

• Δμαζθάιηζε φηη 
ε αιιαγή είλαη 

κφληκε 

Ξαναπάγωμα
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αιιαγήο. Υσξίο ηε δεκηνπξγία ηεο επηζπκίαο απηήο, νη εξγαδφκελνη δελ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο αιιαγέο θαη ζα δεκηνπξγνχλ ζπλερψο πξνβιήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. 

 Γλψζε: Θα πξέπεη λα δίλνληαη νη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηα άηνκα γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ. Απηέο κπνξεί λα είλαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα πξνγξάκκαηα, ζπζηήκαηα ή ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα 

άηνκα, θαζψο ηείλνπλ λα πξάηηνπλ κφλν φηη γλσξίδνπλ λα θάλνπλ. 

 Ηθαλφηεηα: Δίλαη ην βήκα ζην νπνίν ε γλψζε πνπ θαηέρεη έλα άηνκν 

κεηαηξέπεηαη ζε δξάζε. Δίλαη ινγηθφ επίζεο φηη έλα άηνκν ζα ρξεηαζηεί βνήζεηα 

θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο εθείλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα αιιαγή.  

 Δλίζρπζε: Σν άηνκν ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εάλ έρεη επηηχρεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Δάλ ην άηνκν γλσξίδεη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

είλαη πην πηζαλφ φηη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηελ αιιαγή. Ζ αλαγλψξηζε 

ινηπφλ ηεο πξνφδνπ ελφο εξγαδνκέλνπ, ηνλ ελζαξξχλεη λα ζπλερίζεη κε 

κεγαιχηεξν ζζέλνο ζηελ αιιαγή.  

 

 

 

Γηάγξακκα 3: Σν κνληέιν ηνπ ADKAR (Ramakrishnan S., 2014)   
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1.7.  ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Βαζηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε πξνδηάζεζε, ε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο αιιαγήο θαζψο θαη ε αιιαγή θαη ην άγρνο έμσ απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφθιεζε γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ αληηδξάζεσλ δηαθνξεηηθήο εληάζεσο (Smollan, 

2006). Χο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαινχκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ξπζκίδνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη θαηαιιήισο ζε απηά (Mayer et al., 2004). ην 

πιαίζην κηαο επηβαιιφκελεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, εξγαδφκελνη κε πςειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζα είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα κεηξηάδνπλ ηα ιεγφκελα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο απέλαληη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνπο θνξείο ηνπ φπσο δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη, ζπλεξγάηεο, πειάηεο 

θηι. 

 

Ο  ρόιος ηωλ εργαδοκέλωλ 

 

Ζ πξνδηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηα νπνία ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδνληαη αλαιφγσο ηηο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζε έλα 

αληηιεπηφ γεγνλφο αιιαγήο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη απηνεθηίκεζε, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη κε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε ηηο αιιαγέο, ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα κε βάζε ηελ νπνία ηα άηνκα 

ηείλνπλ λα έρνπλ κηα γεληθή αίζζεζε επεμίαο θαη αμηνινγνχλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κε έλαλ πην ζεηηθφ ηξφπν (Turnley θαη Feldman, 1999), ε επαηζζεζία 

ηεο ηζφηεηαο ε νπνία θαζνξίδεη έλα αλψηεξν φξην αληνρήο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζε 

άδηθα απνηειέζκαηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 

αιιαγψλ θ.α. Με βάζε δηάθνξεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα έσο ζήκεξα, 

άηνκα ηα νπνία θαηέρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη δπλαηφ 

λα αληηδξνχλ ιηγφηεξν έληνλα ζε δπζκελείο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο εθφζνλ είλαη 

δπλαηφ λα επεξεαζηνχλ ιηγφηεξν απφ ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο, ζε αληίζεζε κε άηνκα ηα 
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νπνία δηαζέηνπλ ηα γλσξίζκαηα απηά ζε ηδηαηηέξσο ρακειά επίπεδα (Arshad θαη 

Sparrow, 2010; Bellou, 2007; Bellou, 2008; Kickul θαη Lester, 2001; Turnley θαη 

Feldman, 1999). 

Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο, νη εξγαδφκελνη πνπ βίσζαλ πξφζθαηα 

πεηπρεκέλεο αιιαγέο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο ή έρνπλ θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά κηα αξλεηηθή αιιαγή ίζσο αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ή επηδείμνπλ 

ιηγφηεξν έληνλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζε έλα λέν επηρεηξνχκελν πξφγξακκα 

αιιαγήο. Αληίζεηα, εξγαδφκελνη νη νπνίνη βίσζαλ πξφζθαηα κηα απνηπρεκέλε αιιαγή 

είλαη δπλαηφ λα αληηδξάζνπλ εληνλφηεξα (Smollan, 2006). πσο ραξαθηεξηζηηθά 

ππνζηεξίδνπλ νη Reichers et al. (1997), κηα ζεηξά απνηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ 

αιιαγήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θπληζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο ζπρλά 

εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ απαηζηνδνμία θαη ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε ηεο επηηπρίαο 

ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο αιιαγήο. Απηφο ν θπληζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ εθδήισζε εληνλφηεξσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

αληηδξάζεσλ.  

Σέινο, αιιαγέο θαη γεγνλφηα έμσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ ηα νπνία 

ηνπ πξνθαινχλ άγρνο θαη αγσλία είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε εληνλφηεξεο 

αληηδξάζεηο απέλαληη ζε κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή θαζψο ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη 

βάιινληαη απφ παληνχ κε ζπλέπεηα λα εμαληινχληαη ςπρνινγηθά (Smollan, 2006).  

 

Ο ρόιος ηοσ προϊζηακέλοσ / εγέηε 

 

Βέβαηα, εθηφο ησλ παξαπάλσ, νη αληηδξάζεηο ζηηο αιιαγέο επεξεάδνληαη θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε ηθαλφηεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο αιιαγήο (αλψηαηε 

δηνίθεζε, δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη θηι.) λα επηθνηλσλνχλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, λα 

ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνδερζνχλ ηελ αιιαγή θαη λα αμηνινγνχλ ην 

πξφγξακκα εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο (Battilana et al., 2010; Kotter θαη Cohen, 2005). Σν 

πξφγξακκα εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο κπνξεί λα κεηξηάζεη ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

αηφκσλ εθφζνλ κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηά ηνπο, ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία 

ηνπο λα απνδερζνχλ ηελ αιιαγή θαη παξέρεη κεγαιχηεξε δηαχγεηα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
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αθνινπζνχληαη θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (Bordia et al., 2004; Lenaghan θαη 

Seirup, 2007). Παξάιιεια κηα πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα ηνπο 

επηηξέςεη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ηα δηθά ηνπο, εθφζνλ ε αβεβαηφηεηα θαη ε αγσλία απνηεινχλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ ίδησλ ησλ θαζνδεγεηψλ ηεο αιιαγήο κηαο θαη νη ίδηνη δελ 

γλσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο (Todd, 1999). Παξφκνηα, ε αμηνπηζηία ησλ δηεπζπληψλ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ εθδειψζεσλ εθφζνλ 

νη εξγαδφκελνη κε πςειή εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε ηνπο βηψλνπλ ιηγφηεξν 

έληνλα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα κηαο αιιαγήο (Robinson, 1996). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, απηή ε εκπηζηνζχλε, ε νπνία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αληηιεπηή 

δηθαηνζχλε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, 

είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε κηα κεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα ηεο αιιαγήο.  

ηα πιαίζηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζα 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έληαζε ησλ αληίζηνηρσλ αληηδξάζεσλ. Γεληθφηεξα πάλησο, 

ε ζηξαηεγηθή ηεο ζκίθξπλζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζην 

ιεηηνπξγηθφ θαη εξγαηηθφ θφζηνο ησλ νξγαληζκψλ, απνηειεί ηελ πεξίπησζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο κε ηηο πην έληνλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ απνιχνληαη φζν θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ επηβηψλνπλ απφ ην θχκα 

ησλ απνιχζεσλ (Arshad θαη Sparrow, 2010).  

  

Ο ρόιος ηοσ οργαληζκού 

 

Σέινο, ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ ε νπνία νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

θαλφλσλ θαη αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλζξψπηλσλ 

αληηδξάζεσλ (Todd, 1999). Γηα παξάδεηγκα, έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαη είλαη ιηγφηεξν επέιηθηνο, ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ κεγαιχηεξεο έληαζεο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο 

ζηεξίδεηαη ζε πξφηππα θαη πνιηηηθέο πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηεο θαη ηθαλέο λα 

αληαπνθξίλνληαη ηαρχηαηα ζε κηα αιιαγή (Smollan, 2006). Δπηπιένλ, νξγαλσζηαθέο 

θνπιηνχξεο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζα νδεγνχλ ζε πην ήπηεο αληηδξάζεηο 

θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο αιιαγήο ζε αληίζεζε κε ηηο ιεγφκελεο «ελνρηθέο θνπιηνχξεο» 

νη νπνίεο ηείλνπλ λα επηπιήηηνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

ζπκπεξηθνξέο κε απνδεθηέο κε βάζε ηα πξφηππα ηνπο (Todd, 1999).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΑΛΛΑΓΖ 

 

2.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη έλα ζέκα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηφζν 

γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε νξγαληζκνχο φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ κειεηνχλ ηνπο 

νξγαληζκνχο. Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία εζηηάδεη ζε 

φια εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έλαλ άλζξσπν απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ. Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ηθαλνπνίεζε ή ε 

δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία δελ εμαξηάηαη  απφ ηελ θχζε ηεο δνπιεηάο αιιά απφ ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα απηή ηε δνπιεηά θαη ην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (Lu et al., 2005). Ζ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow πεξηγξάθεη ηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηηο ηαμηλνκεί ηεξαξρηθά ζε πέληε επίπεδα πνπ είλαη νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο, νη αλάγθεο αζθαιείαο, νη αλάγθεο ηεο ζπκπεξίιεςεο, νη αλάγθεο 

εθηίκεζεο θαη νη αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο. Βαζηδφκελνη ινηπφλ ζηελ ζεσξεηηθή 

ππξακίδα ηνπ Maslow, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη απφ 

θάπνηνπο εξεπλεηέο ζηηο αλάγθεο εθπιήξσζεο (Lu et al., 2005).  

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε, νη Herzberg θαη Mausner (1959), 

αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία είλαη δχν 

μερσξηζηά θαηλφκελα θαη γεληθψο δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Οη εγγελείο παξάγνληεο 

ηνπο νπνίνπο νλφκαζαλ θίλεηξα (δειαδή παξάγνληεο εγγελείο ζηελ θχζε θαη ηελ 

εκπεηξία ηεο εξγαζίαο), βξέζεθαλ λα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, ελψ νη πην ζεκαληηθνί είλαη ε αλαγλψξηζε, ε επζχλε, ην επίηεπγκα θαη ε ίδηα ε 

εξγαζία. Οη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία είλαη νη ιεγφκελνη παξάγνληεο «πγηεηλήο» (hygiene  factors), φπσο ε 

πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, ε δηνίθεζε, ε επνπηεία, ν κηζζφο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

νη ζπλζήθεο εξγαζίαο.  
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Δπνκέλσο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη έλαο ζπλαηζζεκαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πνπ έρεη έλαο εξγαδφκελνο απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ. Μπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα παγθφζκην ζπλαίζζεκα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηεξεπλήζεη πνηα είλαη εθείλα ηα ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα (Lu et al., 2005).  Έηζη, κπνξνχκε λα 

ζπλνςίζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, φπσο απηνί έρνπλ πξνθχςεη απφ δηάθνξεο κειέηεο θαη είλαη ε εθηίκεζε, ε 

επηθνηλσλία, νη ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, νη πξφζζεηεο παξνρέο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε 

θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ, νη 

ακνηβέο, ε πξνζσπηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε, ε πξνψζεζε ησλ επθαηξηψλ, ε 

αλαγλψξηζε, ε αζθάιεηα θαη ε επνπηεία (Lu et al., 2005).  

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δελ απνηειεί έλα κνλνδηάζηαην θαηλφκελν, 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο θαη γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη έλαο 

κεγάινο φγθνο ζηε βηβιηνγξαθία ν νπνίνο αζρνιείηαη κε απηφ. Ζ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε κεηξά πφζν αξέζεη ή δελ αξέζεη ζηνλ άλζξσπν ε εξγαζία ηνπ. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ππνδειψλεη 

ελζνπζηαζκφ θαη επηπρία γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαδoκέλνπ (Robbinson θαη 

Morrison, 2000). 

Πνιιέο θνξέο, παξφιε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ηα άηνκα γίλνληαη ιηγφηεξν 

παξαγσγηθά θαη ε ςπρνινγία ηνπο γίλεηαη αξλεηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

εξγαδφκελνη εθηφο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, έρνπλ θαη πξνζσπηθή δσή, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη έρνπλ πνιινχο ξφινπο απφ ηνπο νπνίνπο εηζπξάηηνπλ ηθαλνπνίεζε 

(Robinson θαη Morrison, 2000). ηαλ απμάλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο 

δηάθνξνπο ξφινπο ηνπο, ηφηε ηα άηνκα εμνπζελψλνληαη ςπρηθά θαη ληψζνπλ φηη δελ 

κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζε θαλέλα ηνκέα. Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία έρεη νξηζηεί σο 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο έρεη κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε πξνο ηελ 

εξγαζία ηνπ, είηε γεληθά, είηε πξνο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο. Έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζηε δνπιεηά πνπ ζεσξείηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν 

πξνζδηνξίδεηαη ςπρνινγηθά κε ηε δνπιεηά ηνπ (Robinson θαη Morrison, 2000). 

Δπηπιένλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο πίζηεο ζηελ 

εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πην απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε θαη θαιχηεξε 
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απφδνζε ζηνπο νξγαληζκνχο (Chen, 2006). Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

δεζκνχο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη θάπνησλ άιισλ 

παξαγφλησλ, φπσο ην άγρνο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηα θίλεηξα, ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε απφδνζε θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Linz, 2003). πσο ππνζηήξημαλ νη Porter θαη Steers (1973), ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία αληηθαηνπηξίδεη ην χςνο ησλ πξννπηηθψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Πξάγκαηη, νη 

εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη θάπνηα άιια νθέιε καδί κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, φπσο 

πξναγσγή, θαηάιιειεο ακνηβέο, απηνλνκία. Απηά ηα νθέιε είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε 

εξγαδφκελν θαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή εξγαζηαθή ζέζε, αιιά αλ απηά παξακέλνπλ 

αλεθπιήξσηα, ζηε ζπλέρεηα ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζα κεησζνχλ θαη ζα 

νδεγήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηζπκνχλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

(Waqas et al., 2014).  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ην αίζζεκα πνπ ληψζνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε 

δνπιεηά ηνπο, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ή 

δπζαξεζηεκέλνη κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο (Gok et al., 2015). Ζ δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

είλαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα αιιά ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληα κηαο επηρείξεζεο αθνχ 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Έλα θίλεηξν είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Γεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, δηαπξνζσπηθέο δηαθνξέο θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη θάπνηνη απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλνπνίεζε ή αληίζεηα λα πξνθαιέζνπλ 

δπζαξέζθεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο (Belias et al., 2014). Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο πφξνπο θαη ηα εκπφδηα 

(Yakin θαη Erdil, 2012). Δπηπξφζζεηα, ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε νκαδηθή εξγαζία είλαη θάπνηνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη αθφκα παξάγνληεο φπσο νη εγθαηαζηάζεηο, ε αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο, 

αληακνηβέο πνπ έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Kabak et 

al., 2014).  

Οη εξγαδφκελνη, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ γίλεη πην 

επηξξεπείο ζην άγρνο, ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ 

αξλεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά πξνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο αλσηέξνπο θαη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αθνχ ληψζνπλ πην αλήζπρνη θαη ιηγφηεξν αθνζησκέλνη ζηε 
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δνπιεηά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηείλνπλ λα κεηψλνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε (Belias  et al., 2014). Ο ππξήλαο ηεο απηναμηνιφγεζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ απηνεθηίκεζε, ην θέληξν ειέγρνπ θαη ηε λεχξσζε πνπ απνηεινχλ 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Judge et al., 1998). Δπηπιένλ, ε 

απηνλνκία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία 

δηφηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θαζέλα λα έρεη ηελ ειεπζεξία λα πξνγξακκαηίδεη ν ίδηνο 

ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί (Belias et al., 2014). Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη είηε ζηε 

δνπιεηά ηνπο, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε ζε ζρέζε κε ζπλζήθεο θη αληακνηβέο, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Yakin θαη Erdil  (2012). ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ κειεηεζεί νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ θάπνησλ κειεηψλ 

ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα.  

πλερίδνληαο, φπσο αλαθέξεη ν Locke (1969), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε 

επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο θάπνηνπ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ αμηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία. Έηζη, δπζαξέζθεηα 

απφ ηελ εξγαζία νξίδεηαη σο κηα εμαηξεηηθά δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

απνγνεηεπηηθή εθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ηνλ εκπνδίδνπλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ θαη ησλ αμηψλ. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε εξγαζηαθή 

δπζαξέζθεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο επηζπκίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηεο αληίιεςεο ηεο αμίαο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ εξγαζία.  

Ζ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (job satisfaction) επηδέρεηαη πιένλ ηνπ 

ελφο νξηζκνχ. Οη Chen θαη Silverstone (2008) πεξηγξάθνπλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, απιά, σο ην πσο αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο θαη σο πξνο ηα αηζζήκαηά ηνπο απφ ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ απφ 

απηέο. Χζηφζν, έλαο πην ζπρλά απαληψκελνο θαη γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη ν εμήο: Ζ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή 

αληαπφθξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ φπσο απηή αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπιεηάο ηνπ, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληαπνθξίζεηο απηνχ ζε 

ζπκβάληα ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο κε ηε δνπιεηά ηνπ ζπκπεξηθνξέο (Fried 

et al., 2008). Χο βαζηθέο πεγέο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο αλαγλσξίδνληαη ε αζάθεηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ξφινπ (role ambiguity), νη πνιιαπιέο, παξάιιειεο ππνρξεψζεηο ηνπ ξφινπ  
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(role conflict) θαη ην κεγάιν εξγαζηαθφ θνξηίν (work overload) (Terry et al.,1993; 

Fried et al., 2008; Fairbrother θαη Warn, 2002; Chen θαη Silverstone, 2008;  

Montgomery et al., 1996; Griffin et al., 2009). 

Ζ ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη 

δηεξεπλεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βηβιηνγξαθία. Τπάξρνπλ αλαξίζκεηεο αλαθνξέο ζηε 

βηβιηνγξαθία πσο πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο νδεγνχλ ζε ρακειή εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε (Terry et al., 1993; Ashan et al., 2006). κσο πψο ην εξγαζηαθφ άγρνο 

θαηαιήγεη λα κεηψλεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δηεξεπλεζεί 

θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηε ζρέζε. Μεηαμχ άιισλ αλαγλσξίδνληαη ην 

επίθεληξν ειέγρνπ (locus of control) (Chen θαη Silverstone, 2008), νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο (Fairbrother θαη  Warn, 2002) θαη ν επαγγεικαηηθφο ηνκέαο (Terry et al., 

1993; Kirkcaldy θαη  Martin, 1999; Ashan et al., 2006).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επίθεληξν ειέγρνπ εκθαλίδεηαη σο ξπζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ελ ζπλερεία ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Απνδεηθλχεηαη πσο εξγαδφκελνη κε εζσηεξηθφ επίθεληξν ειέγρνπ βηψλνπλ ιηγφηεξν 

εξγαζηαθφ άγρνο θαη απνιακβάλνπλ πςειφηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Άηνκα κε 

εζσηεξηθφ επίθεληξν ειέγρνπ ζπγθξηλφκελα κε άηνκα κε εμσηεξηθφ, θαίλεηαη πσο 

ηθαλνπνηνχληαη πην εχθνια κε ηε δνπιεηά ηνπο, δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ην άγρνο θαη 

απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηελ εξγαζία ηνπο (Chen θαη Silverstone, 2008· Kirkcaldy θαη  

Martin, 1999). Δπηπξνζζέησο, άηνκα κε εζσηεξηθφ επίθεληξν ειέγρνπ θαίλεηαη λα 

βηψλνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηηο βαζηθέο πεγέο εξγαζηαθνχ άγρνπο, δειαδή ηελ 

αζάθεηα ξφινπ θαη ηηο πνιιαπιέο, παξάιιειεο ππνρξεψζεηο ζηε δνπιεηά ηνπο, 

απνιακβάλνληαο πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Montgomery et al., 

1996).   

Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν εξγαζηαθφο ηνκέαο θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηθαλνπνίεζεο. Οη ίδηεο εξγαζηαθέο παξάκεηξνη 

δελ  ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο ζε φια ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη ε ζρέζε κεηαμχ 

άγρνπο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλαιφγσο ηελ ππφ δηεξεχλεζε 

νκάδα (Kirkcaldy θαη Martin, 1999). Ζ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη ηελ πξφβιεςε φηη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ίδηεο εξγαζηαθέο παξάκεηξνη έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζην άγρνο θαη 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε φπσο επίζεο φηη ην άγρνο επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. Χζηφζν, ζε δχν κειέηεο θαίλεηαη πσο απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη θαζψο ζε 
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δχν δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα είλαη δηαθνξεηηθνί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη πηζαλφηαηα λα εδξάδνληαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ή 

λα έξρνληαη ζε θάπνηα ζχγθξνπζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαθνπή πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ζηελ πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ ζηε ζάιαζζα ή νη παξάιιειεο ππνρξεψζεηο ζην 

ζπίηη θαη ηελ εξγαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ λνζειεπηξηψλ (Fairbrother θαη Warn, 2002).  

Ο επαγγεικαηηθφο ηνκέαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά παξαπάλσ 

(Kirkcaldy θαη Martin, 1999). Δπίζεο, ζε θάζε επαγγεικαηηθφ ηνκέα, νη ζπλέπεηεο ηνπ 

απμεκέλνπ άγρνπο θαη ηεο κεησκέλεο ηθαλνπνίεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο ηφζν ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο ε ζρέζε απμεκέλνπ 

άγρνπο θαη κεησκέλεο ηθαλνπνίεζεο επηβεβαηψλεηαη. ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 

ε παξαθίλεζε αλαγλσξίδεηαη σο παξάγσλ θιεηδί ζηελ αλσηέξσ ζρέζε. Δπίζεο, 

απμεκέλν άγρνο ζε αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη 

επηπηψζεηο ζηνπο δηδαζθφκελνπο, θάηη πνπ απνηειεί θαη θνηλσληθφ δήηεκα (Ashan et 

al.,  2006). ηνλ ηνκέα ησλ πσιεηψλ, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ αληίθηππνπ ηεο ζρέζεο 

ζηελ απφδνζε, θαζψο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ. ε απηφλ 

ηνλ ηνκέα φκσο θαίλεηαη πσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο κε 

ηελ αχμεζή ηεο νη εξγαδφκελνη ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ αζάθεηα ηνπ ξφινπ θαη ηηο 

πνιιαπιέο, παξάιιειεο ππνρξεψζεηο (Montgomery et al., 1996). ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαίλεηαη πσο θαη ην θχιν έρεη ζεκαζία, θαζψο ην 93% ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ θιάδν είλαη γπλαίθεο. Δδψ θαίλεηαη πσο νη βαζηθέο πεγέο άγρνπο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ επάξθεηα απέλαληη ζηνλ εξγαζηαθφ ξφιν, ζηηο παξάιιειεο 

ππνρξεψζεηο ζην ζπίηη θαη ηελ εξγαζία θαη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο αλάκεημε (Kirkcaldy 

θαη Martin, 1999). Οη εξγαδφκελνη ζηε ζάιαζζα, παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζε 

έλα πνιχ δχζθνιν πεξηβάιινλ ζε φξνπο απνκφλσζεο, ζνξχβνπ, έθζεζεο ζηα θαηξηθά 

θαηλφκελα θιπ., θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηφ αιιά απφ ην 

γεγνλφο φηη απνθφπηνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Fairbrother θαη Warn, 2002).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ξπζκίδεη ηε ζρέζε είλαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Kirkcaldy θαη Martin, 1999). Αλ θαη θαίλεηαη πσο, αλεμάξηεηα 

απφ ηα επίπεδα άγρνπο, ε ππνζηήξημε απφ ηνλ πξντζηάκελν έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 
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εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ίζσο είλαη αζθαιέο ην ζπκπέξαζκα πσο ε ππνζηήξημε εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ κεηψλεη θαη ηα επίπεδα άγρνπο εθφζνλ απηή ε ππνζηήξημε κεηψλεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο αζάθεηαο, ηνπ ξφινπ θαη ηνπ κεγάινπ εξγαζηαθνχ θνξηίνπ (Terry et al., 

1993). Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη ν εξγαδφκελνο είλαη 

ππεχζπλνη γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ νη ζπλέπεηέο ηνπ βηψλνληαη απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο  (Ashan et al., 

2006).  

πλερίδνληαο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, κεηαμχ άιισλ, παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ζηνλ νξγαληζκφ (Silverthorne, 2004). 

Ζ  νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ είλαη έλα ζχλνιν θνηλψλ παξαδνρψλ πνπ 

δηέπνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο νξγαληζκνχο, θαζνξίδνληαο ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά 

γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (Ravasi θαη Schultz, 2006). Δίλαη επίζεο ην ζρέδην απηψλ 

ησλ ζπιινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη παξαδνρψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα λέα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ σο ηξφπνο αληίιεςεο, αθφκε θαη ζθέςεο θαη ζπλαηζζήκαηνο.  Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

θαη νη νκάδεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο πειάηεο, θαζψο θαη κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (Schrodt, 2002). ηαηηζηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ππνδεηθλχνπλ φηη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ ζπζρεηίδνληαη, θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ. 

Ζ ζεκαληηθή απηή ζπζρέηηζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ηνπ Silverthorne (2004). Σν επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο (Silverthorne, 2004).  

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα γεληθή ζηάζε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο σο 

πξνο ηε δνπιεηά ηνπ θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ  δχζθνια έξγα – πξφθιεζε - γηα ηνλ ίδην, δίθαηε αληακνηβή, 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζπλεξγαηψλ. Ο βαζκφο πξνζαξκνγήο ελφο 

αηφκνπ κε ηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ 

φζν θαη κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (Silverthorne, 2004). Μεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

ζεκαίλεη φηη πνιιά κε-πιηθά έμνδα ζα παξακέλνπλ ίδηα ελψ ε παξαγσγή θαη ηα θέξδε 

ζα απμεζνχλ.  ηελ κειέηε ησλ  Lok θαη  Crawford  (1999), δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη 

ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

αθνζίσζεο ζ‟ απηφλ. ηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία, 
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είλαη ιηγφηεξν αθνζησκέλνη ζηνλ νξγαληζκφ θαη κπνξεί λα αλαδεηνχλ άιιεο επθαηξίεο 

θαη λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο επθαηξίεο, 

κπνξεί ζπλαηζζεκαηηθά ή δηαλνεηηθά λα «απνθνπνχλ» απφ ηνλ νξγαληζκφ. Απφ απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε θαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

παξαηηεζνχλ θαη ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγάλσζε (Silverthorne, 

2004). 

Δπηπξνζζέησο, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε νδεγεί ζε πςειή αθνζίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην επίπεδν ειέγρνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είρε 

ηελ πςειφηεξε ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν ηεο αθνζίσζεο. (Lok θαη Crawford, 1999). Ζ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα φπσο θαη ην ζηπι ηεο εγεζίαο ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηε 

αθνζίσζε. Δπίζεο, ε  εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνβιέςεη ηελ αληίιεςε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (Sempane 

et al., 2002). 

Οη  Cameron θαη Freeman (1991) ζηελ έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ ζην φηη 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη θνπιηνχξαο. O θάζε ηχπνο θνπιηνχξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν θνηλψλ πεπνηζήζεσλ, ζηπι εγεζίαο, θνηλψλ αμηψλ πνπ 

ζπλδένπλ ηα κέιε ηνπ, θαη ηε ζηξαηεγηθή έκθαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  Ζ 

πξψηε είλαη ε  θνπιηνχξα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο  (Adhocracy culture), ε νπνία έρεη 

σο  θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ηελ 

θαηλνηνκία ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο αλάπηπμεο. Ο δεχηεξνο ηχπνο θνπιηνχξαο είλαη ε  

νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα (Clan culture), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ  ζπλνρή,  νκαδηθή 

εξγαζία, δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εζηθή. Δπηπιένλ, ην ηξίην είδνο 

θνπιηνχξαο είλαη ε  θνπιηνχξα ηεξαξρίαο (Hierarchy culture) ηεο νπνίαο 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ηάμε, νη θαλφλεο, νη θαλνληζκνί, ε νκνηνκνξθία θαη νη 

δηαδηθαζίεο. Σν ηειεπηαίν είδνο θνπιηνχξαο είλαη ε  θνπιηνχξα αγνξάο (Market 

culture), ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ν αληαγσληζκφο, ε επηθέληξσζε ζηελ 

επίηεπμε ζηφρνπ, ε παξαγσγή ηνπ  ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηεο ππεξνρήο ζηελ 

αγνξά (Lund, 2003). χκθσλα κε ηνλ Lund (2003), ε πξνζαξκνζηηθή  θαη ε 

νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ελψ νη 

άιιεο δχν ζρεηίδνληαη αξλεηηθά. Μηα θαηλνηφκνο θαη ππνζηεξηθηηθή θνπιηνχξα 

δεκηνπξγεί πςειφηεξν επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε κηα 

γξαθεηνθξαηηθή θνπιηνχξα (Silverthorne, 2004).  
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πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη 

άξξεθηα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. πσο αλαθέξνπλ νη Chen et al. (2011), ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία επεξεάδεηαη απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ θαη απφ ηελ αληηιακβαλφκελε αιιαγή, ελψ νδεγεί ζε ρακειφηεξα επίπεδα 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. χκθσλα κε ηνλ Alas (2007), νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ, νη αλαδηαηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη πεξηθνπέο θαη νη ηππηθέο 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο είλαη ζηνηρεία ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ. 

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηνλίδεη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο 

επεξεάδεηαη άκεζα ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ αιιαγή φζν θαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ αληηιεπηήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ζεηηθή θαη νπζηαζηηθή (Nelson et al., 

1995). Ο ιφγνο απηήο ηεο ζρέζεο είλαη φηη ε αληηιεπηή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αιιαγήο ηνπνζεηείηαη ζην επίπεδν ησλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

Δπηπιένλ, ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή φρη κφλν επεξεάδεηαη απφ ηελ πξφζεζε 

απνρψξεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη απφ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Μηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή είλαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ 

εξγαζία. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή κεηψλεη ην 

γεληθφ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία (Wanberg θαη 

Banas, 2000). Οη Rush et al. (1995), ππνζηήξημαλ φηη νη εξγαδφκελνη κε κεγαιχηεξε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, δηαζέηνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη δπζαξέζθεηαο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο. Δπνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο:  

 

Ζ1: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιαγήο 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

Ζ2: Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. 
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2.2. H ΓΔΜΔΤΖ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΗ Ζ ΥΔΖ ΣΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα, φπσο ε 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλαζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφζεζε απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία. Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 

αιιαγήο, ε δέζκεπζε ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ απιή ζεηηθή ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ αιιαγή αιιά θαη κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. 

Έηζη, ε δέζκεπζε ζηελ αιιαγή δελ εθθξάδεη κφλν ηελ πξνδηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή αιιά θαη κε ηελ απνδνρή θαη ζηήξημε απηήο ηεο αιιαγήο 

(Herold et al., 2008).  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Meyer et al.(1993), ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο εξγαδνκέλνπ, φπσο ε πξνζπκία ηνπ θαη ην επίθεληξν ειέγρνπ ηνπ, ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Oreg (2003) δηαπίζησζε φηη ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλα άηνκν παξνπζηάδεη κηα γλσζηηθή 

δπζθακςία θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. Αληηζέησο, ηα 

άηνκα πνπ είλαη επηξξεπή ζηελ ξνπηίλα, έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο ηεο 

επεξρφκελεο αιιαγήο. Δπηπιένλ, ε δέζκεπζε ζηελ αιιαγή ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη 

ελφο νξγαληζκνχ δηαηίζεληαη λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε απηή ηελ αιιαγή θαη λα 

απνδψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σα άηνκα επνκέλσο πνπ αληηζηέθνληαη 

ζηελ αιιαγή ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή θαη ην 

αληίζεην (Shin et al., 2015). Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγνχληαη νη εμήο 

ππνζέζεηο: 

 

Ζ3: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιαγήο ζρεηίδνληαη κε ηελ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ αιιαγή. 

Ζ4: Ζ δέζκεπζε ζηελ αιιαγή ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγ
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Γηάγξακκα 4: Σν κνληέιν πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ εξγαζία 

 

Δργαζιακή ικανοποίηζη 

Γέζμεσζη ζηην αλλαγή 

Υαρακηηριζηικά 

Δργαζομένων / Αλλαγή  

Υαρακηηριζηικά αλλαγής 

Ανηίζηαζη ζηην αλλαγή 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: 

ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΗ 

ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

3.1. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

  

Απφ ην 2009, ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη κηα ζνβαξφηαηε θξίζε ε 

νπνία ηελ έρεη βπζίζεη ζε κηα βαζηά χθεζε θαη ζε κηα αζξνηζηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ 

ηεο, ηεο ηάμεο ηνπ 10,3% γηα ηελ ηξηεηία 2009-2011 (εηήζηα έθζεζε ΗΝΔ/ ΑΓΔΓΤ, 

2011). Ζ κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, ε δπλακηθή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο θαη 

ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ απφ ηε δηεζλή θεθαιαηαγνξά πξνθάιεζαλ κηα 

έληνλε θξίζε εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο (ακπαληψηεο, 2010) νδεγψληαο έηζη ζε 

αδηέμνδν ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πψο φκσο ε ειιεληθή νηθνλνκία έθηαζε ζε απηφ 

ην ζεκείν; 

Καηά ηελ δεθαεηία 2000-2009 ν ζπλδπαζκφο ηεο πςειήο απμεκέλεο εγρψξηαο 

δήηεζεο θαη ε επηδείλσζε ηεο εμσηεξηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν ην 

2008 έθηαζε ζην 14% ηνπ ΑΔΠ ηεο. Σαπηφρξνλα, ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

απμήζεθε ζεκαληηθά, απφ 44% ηνπ ΑΔΠ ην 2000 ζε πεξηζζφηεξν απφ 50% ην 2009 

(European Commission, 2010), απνξξνθψληαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πφξσλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη δψληαο παξαζηηηθά εηο βάξνο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ παξνπζία ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα παξαγθσληζηνχλ ηειείσο νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο 

ηεο ρψξαο, εθφζνλ νπζηαζηηθά δελ παξαγφηαλ ηίπνηα, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ ειιεηκκάησλ ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, απηέο νη ζπλερηδφκελεο δεκνζηνλνκηθέο θαη 

εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο νδήγεζαλ ζηελ εθηίλαμε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ρξένπο 

ην νπνίν ην 2009 έθηαζε ζην 115% ηνπ ΑΔΠ έλαληη ηνπ 103% ηνπ ΑΔΠ ην 2000 

(European Commission, 2010). Ηδηαίηεξα κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ ηεξάζηησλ 
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δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2004 θπξίσο ιφγσ ηεο 

εθηίλαμεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ην 2004, ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο άξρηζε λα απνθηά κηα απίζηεπηε 

δπλακηθή (Κφιιηαο et al., 2009). 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 έθεξε ζηελ επηθάλεηα απηέο 

ηηο βαζηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νδεγψληαο ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο παγθφζκηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη 

ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ 

θηλδχλνπ (CDS). Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ ην επηηφθην εμσηεξηθνχ 

δαλεηζκνχ γηα ηελ Διιάδα έθηαζε ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα κε ζπλέπεηα ηελ 

αδπλακία θαηαθπγήο ζε δαλεηζκφ απφ ηηο αγνξέο, ελψ επηπιένλ νη έληνλνη 

θιπδσληζκνί ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα ελίζρπζαλ ηηο αλεζπρίεο γηα άηαθηε 

πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά 

κέηξσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ην δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα, ελψ παξάιιεια δήηεζε θαη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε απφ ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο,  δεκηνπξγήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ν ιεγφκελνο Μεραληζκφο ηήξημεο ν 

νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε κηα δηκεξή ρξεκαηνδφηεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ θαη κηα 

πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ. Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

δηκεξνχο δαλεηζκνχ ππήξμε ε δέζκεπζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πινπνίεζε 

κηαο ζεηξάο πξφζζεησλ κέηξσλ πέξαλ απηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ κε βάζε ην 

Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν ςεθίζηεθε ην ιεγφκελν Πξφγξακκα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο (ΠΟΠ), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο ρψξαο πξνο ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ηεο ζηαζεξφηεηαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη αλαπηχμεη 

κέζα ζε δηάξθεηα δπφκηζε πεξίπνπ ρξφλσλ κηα ζεηξά δεκνζηνλνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

εηζνδεκαηηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο αθξηβψο 

πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο) κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο 
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ρψξαο, ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

έλαληη ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ θαη ηελ δηαξζξσηηθή αιιαγή ηεο κε ηελ πηνζέηεζε 

ελφο αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο 

επελδχζεηο (European Commission, 2010).   

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη αλακέλεηαη λα 

εθαξκνζηνχλ ζηνρεχνπλ: 

1. ηελ κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δείθηε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο ηα νπνία αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, θαη 

κε ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

θνξνινγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο (λ. 3833/2010), 

2. ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (λ. 3845/2010), 

3. ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο (λ. 3919/2011), ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ηεο (λ. 4024/2011) θαη 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ εκπνξίνπ, 

4. ηε δεκηνπξγία ηακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Σν θεληξηθφ φκσο κέιεκα φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ απνηειεί πξσηίζησο ε 

ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα, ν νπνίνο γηα ρξφληα 

απνηεινχζε ηε βαζηθφηεξε ηξνρνπέδε αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

 

3.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

  

ε κηα ρψξα 10 εθαηνκκπξίσλ ε χπαξμε ελφο εθαηνκκπξίνπ εξγαδνκέλσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα δεκηνχξγεζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη έθηαζε ζε ζεκείν λα 

επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηζνξξνπίεο. Οη δεκφζηνη 

ππάιιεινη κέζα απφ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο θηλήκαηα θαίλεηαη φηη απέθηεζαλ ηφζε 
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κεγάιε δχλακε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ ζε ζέζε λα 

εθιέγνπλ πνιηηηθνχο αξρεγνχο θαη εθπξνζψπνπο.  

Πιένλ ζήκεξα ε ειιεληθή θπβέξλεζε έξρεηαη ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζέζε 

αθνχ ππνρξεψλεηαη λα κεηψζεη ζρεδφλ ζην κηζφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο ελψ 

ζπγρξφλσο αλεπίζεκα ε αλεξγία θαιπάδεη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20%. Πνηα είλαη 

φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ελφο ρανηηθνχ θαη δπζιεηηνπξγηθνχ ηνκέα; 

Ο ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο απνηειεί έλα ηεξάζηην θαη πνιχπινθν ζχζηεκα 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Οη νξγαληζκνί απηνί παξέρνπλ κηα πιεζψξα θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ φπσο ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη 

νηθνλνκηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο (Sotirakou θαη Zeppou, 2005), 

νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ ζηελφ θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα απηνχ απνηεινχζε 

αλέθαζελ ε εξγαζηαθή αζθάιεηα εθφζνλ νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ κπνξνχζαλ λα 

απνιακβάλνπλ κηα εθ‟ φξνπ δσήο εξγαζηαθή ζρέζε ράξε ζηε κνληκφηεηα πνπ ηνπο 

παξείρε ε θαηνρή νξγαληθψλ ζέζεσλ. Σαπηφρξνλα νη απνιαβέο ηνπο ήηαλ ζπγθξηηηθά 

πνιχ κεγαιχηεξεο κε απηέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Κνχδεο, 2008). Ο 

κηζζφο ηνπο εμαξηηφηαλ θπξίσο απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

θαζψο θαη απφ ηελ ζέζε ηελ νπνία θαηείραλ ζηελ ζθάια ηεο ηεξαξρίαο, ελψ ήηαλ 

αλεμάξηεηνο απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε (Sotirakou θαη Zeppou, 2006) θαη 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε. Δπηπιένλ, ηα επηδφκαηα πνπ 

παξαρσξνχληαλ, θαηά βάζε σο απνηέιεζκα πνιηηηθήο αληαπφδνζεο θαη θπξίσο ζε 

εξγαδνκέλνπο ζπγθεθξηκέλσλ ππνπξγείσλ φπσο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

νδεγνχζαλ ζηε δεκηνπξγία απίζηεπηα πςειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ. 

Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο απνηεινχζε έλαλ 

εξγαζηαθφ ρψξν ηδηαηηέξσο επλντθφ γηα ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ηδησηηθφ, ν νπνίνο ζπρλά θαηεγνξνχληαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθξίζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ. Ζ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θαίλεηαη θπξίσο ζε δχν ζηάδηα: α) νη γπλαίθεο εξγαδφκελεο θαηείραλ ην δηθαίσκα ηεο 

εζεινληηθήο ζπληαμηνδφηεζεο κεηά απφ 15 ρξφληα παξακνλήο ζηελ εξγαζία θαη β) 
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δηθαηνχληαλ άδεηα κεηξφηεηαο ρσξίο κεηψζεηο ζηνλ κηζζφ ηνπο θαη κεησκέλεο ψξεο 

εξγαζίαο έσο φηνπ ην παηδί ηνπο γηλφηαλ ηξηψλ εηψλ (Koskina, 2008). Καη ζε πνιιέο 

άιιεο πεξηπηψζεηο φκσο, φπσο δηεπθνιχλζεηο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο, αλαξξσηηθέο άδεηεο, άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, άδεηεο γηα 

επηκνξθσηηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, άδεηεο εμεηάζεσλ θηι., παξαηεξείηαη φηη 

ππήξμε επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη κεγάιε 

ειαζηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο σο εξγνδφηε.  

Σν κεγαιχηεξν φκσο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν πέξα απφ ηελ κεγάιε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ε νπνία 

δεκηνπξγνχληαλ θαηά βάζε απφ ηελ έληνλε πνιηηηθή παξέκβαζε. Δπί ρξφληα 

ζηεξηδφηαλ θαη ιεηηνπξγνχζε κε έλα ζχζηεκα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιηηψλ 

θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ, εθφζνλ αλέθαζελ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο 

σο ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ράξεο, παξέρνληαο κηα 

αζθαιή ζέζε εξγαζίαο σο αληάιιαγκα γηα ηε ςήθν ησλ αηφκσλ (Kufidu et al., 1997).  

Κάηη ηέηνην είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ 

φπσο ε έληνλα γξαθεηνθξαηηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ, ε αξγή ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο, ε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ε απνπζία πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε αδηαθνξία πξνο ηε 

βαζηδφκελε ζην θφζηνο απνδνηηθφηεηα, νη κεγάιεο ζπαηάιεο αιιά θαη ε απνπζία 

δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο (Pateli θαη Phillipidou, 2011). 

Οη έληνλεο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο αξθεηέο θνξέο έζεηαλ εκπφδηα ζηελ 

εθαξκνγή ηππηθψλ ππνρξεψζεσλ κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί έλαο επηιεθηηθφο 

ζεβαζκφο ζε θαλφλεο φπσο νη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ (Spanou, 

1998). Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχζαλ ιάζε ή ππέθππηαλ ζε παξάπησκα 

δηαθζνξάο ζπάληα ηηκσξνχληαλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ πνιηηηθνχο αξρεγνχο (Bellou, 2007). Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή 

αλάκεημε ζπρλά ππνλφκεπε ηνλ αμηνθξαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

εθφζνλ νη πξννπηηθέο πξναγσγήο θαη εμέιημεο θαζνξίδνληαλ θαηά βάζε απφ ηηο 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέινο, ε αδπλακία επηβνιήο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ή ππεξεζηψλ 
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απνζηεξνχζε ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο.  

ια απηά ηα πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα απνθαιχπηνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ην ειιεληθφ δεκφζην νδήγεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε αδηέμνδν θαη 

θαηαδεηθλχνπλ θπξίσο ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ξηδηθή αλαδηάξζξσζή ηνπ.  

 

 

3.3. ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Οη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Σξφτθα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ απνηεινχλ ηελ πξψηε 

απφπεηξα αλακφξθσζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Ήδε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 είρε πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ζην 

πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο θίλεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ OECD γηα ηελ πηνζέηεζε 

κηαο λέαο δηαρείξηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηνλ 

ηαιαηπσξνχζαλ (Hood, 1995). Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο 

ζηελ ΟΝΔ θαη ηεο αλάγθεο πξνζαξκνγήο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ επηρεηξήζεθε ε εηζαγσγή κηαο ζεηξάο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ 

νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ απνθεληξνπνίεζε θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ (Sotirakou θαη Zeppou, 2006). 

Σέινο, κηα πξφζθαηε πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εθζπγρξνληζκέλε 

θπβεξλεηηθή δξάζε ηνπ 2001 γλσζηή θαη σο „Γξάζε Αλακφξθσζεο ηεο Πνιηηείαο‟ ε 

νπνία ζηφρεπε ζε κηα πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα απνηειέζκαηα 

θαηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ζηφρσλ, ηεο 

κέηξεζεο θαη ηεο απφδνζεο θαη ηελ παξνπζίαζε αλαθνξψλ γχξσ απφ ηα επηηεχγκαηα 

(Sotirakou θαη Zeppou, 2005).  

Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο, ε εθαξκνγή απηήο ηεο λέαο δηαρεηξηζηηθήο 

θνπιηνχξαο απέηπρε, εθφζνλ νη πνιηηηθνί εγέηεο αξλνχληαλ λα επσκηζηνχλ ην 

πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ 
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ελψ παξάιιεια ε πνιηηηθή ηνπο παξέκβαζε ζπλέρηζε λα θαηαζηξαηεγεί ηε 

δπλαηφηεηα δξάζεο ησλ δηεπζπληψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Kufidu et al., 1997). 

Έηζη ζήκεξα κεηά ηελ απνηπρία ή απξνζπκία ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ λα εθαξκφζνπλ 

κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ζε πεξηφδνπο ζηαζεξνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ην ειιεληθφ δεκφζην έθζαζε ζην ζεκείν λα είλαη ππνρξεσκέλν λα εθαξκφζεη κηα 

ζεηξά ξηδηθψλ θαη επίπνλσλ αιιαγψλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο φρη απιψο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ αιιά πξσηίζησο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ.  

Μεηαμχ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί έσο ηψξα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1) δεκνζηνλνκηθέο αιιαγέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: α) κείσζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ κέζσ κηαο ζεηξάο κέηξσλ φπσο ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε θξαηηθψλ θνξέσλ, 

απνθξαηηθνπνίεζε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη 

κείσζε ζπληάμεσλ, β) αχμεζε δεκνζίσλ εζφδσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θφξσλ θαη 

ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, 2) δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο φπσο: α) 

κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ, β) εθζπγρξνληζκφο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ 

εηζαγσγή ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ (εληαίν κηζζνιφγην), ηε ζχζηαζε κηαο 

Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ θαη ακνηβψλ, ηε δεκηνπξγία θεληξηθήο αξρήο πξνκεζεηψλ, 

ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαξκάθσλ ζην ηνκέα ηεο πγείαο θαη πξνγξακκάησλ κεραλνγξάθεζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ, γ) κεηαξξχζκηζε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δ) πηνζέηεζε λνκνζεζίαο 

γηα ηε δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ε) αλεμάξηεηε ιεηηνπξγηθή 

αμηνιφγεζε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θηι. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ε κείσζε ησλ απνδνρψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα. ην πιαίζην ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ην ππνπξγείν 

νηθνλνκηθψλ πξνρψξεζε: α) ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ην νπνίν 

νπζηαζηηθά απνζθνπεί λα εμηζψζεη ηνπο κηζζνχο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ειιεληθφ δεκφζην θαη επηπιένλ κεηαβάιιεη ξηδηθά ην ζχζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ 

πξναγσγψλ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ (άξζξν 4 ηνπ λ. 4024/2011), 2) ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ πεξηθνπψλ ζηνπο νλνκαζηηθνχο κηζζνχο θαη ζηηο 

ζπληάμεηο θχξηεο θαη επηθνπξηθέο, 3) ζηελ επηβνιή αλψηαηνπ νξίνπ γηα κηζζνχο θαη 
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bonus, 4) ζηελ αχμεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο (κείσζε θαηά 17% ησλ 

ζπκβάζεσλ ζηαζεξψλ φξσλ).  

Γηα ηελ κείσζε ηνπ πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνρψξεζε ζηελ 

εθαξκνγή δηάθνξσλ κέηξσλ φπσο ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, ε εηζαγσγή ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο εξγαδνκέλσλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ή 

εξγαδνκέλσλ κε ππνιεηκκαηηθά έηε πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο έσο θαη δχν ρξφληα ζε 

ζηελφ θαη επξχηεξν ηνκέα (άξζξα 33, 34 ηνπ λ. 4024/2011). Δπηπιένλ γηα λα 

πεξηνξηζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο πξνρψξεζε ζηελ απινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ηελ ίδξπζε κηαο Δληαίαο Αξρήο 

Πιεξσκψλ θαη κε ζηφρν λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κηα αξρή νη πιεξσκέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο (άξζξν 2 ην λ. 3845/2010). Αθφκε, 

πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά νη ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηνπρηθέο ηνπ δαπάλεο (κείσζε 

εμφδσλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε, αλαδηνξγάλσζε θαη 

αλαδηάξζξσζε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ θηι.) (Αλαθνίλσζε Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, 9 Μαξηίνπ 2010), ελψ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε 

αλαδηνξγάλσζε πνπ επεηεχρζε κε βάζε ην λφκν ηνπ Καιιηθξάηε νδήγεζε ζε κηα 

κεγάιε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ απφ 1000 ζε 325 πεξηνξίδνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο (Αλαθνίλσζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 23 Ηνπιίνπ 

2010). 

Σέινο, απφ ην φηη είρε απνθαζηζηεί έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ην νπνίν αλακελφηαλ λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2012, σζηφζν 

μεθίλεζε κεηά απφ δχν ρξφληα, θαη ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ρανηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ (Αλαθνίλσζε Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, 11 Ηνπλίνπ 2011). Χζηφζν, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα δελ έρεη 

νινθιεξσζεί, αθνχ ζεκαληηθά δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ έρνπλ 

ηδησηηθνπνηεζεί αθφκε.  
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3.4. ΟΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ 

 

3.4.1. ΟΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν γεληθφηεξα, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα ηάζε απειεπζέξσζεο θαη απνξξχζκηζεο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ 

απνθάζεσλ κηαο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο απαζρφιεζεο ( χκθσλν Ληζζαβφλαο) θαη 

ησλ δεζκεχζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ. Οη απνθάζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα εμήο: 1) 

ελίζρπζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, 2) αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

επειημίαο, 3) πξνζηαζία ηεο εμαξηεκέλεο απηναπαζρφιεζεο, 4) αιιαγέο ζηα 

ζπζηήκαηα ησλ απνιχζεσλ, 5) θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 6) 

πνιηηηθέο απειεπζέξσζεο ησλ σξαξίσλ, 7) απφζπαζε δηαζπλνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, 

8) πγεία εξγαδνκέλσλ, 9) πξνζηαζία απφ αλαδηαξζξψζεηο επηρεηξήζεσλ, 10) 

πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ζην πεδίν ησλ ζπιινγηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θηι. 

(εηήζηα έθζεζε, ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2009). 

ζν αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα απηέο δηακνξθψλνληαλ κέρξη 

πξφηηλνο κέζσ ηξηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε, ησλ ζπλδηθαιηζηψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κεηαμχ ηνπ 

θξάηνπο. Μέζσ ηεο ζπκθσλίαο απηήο πξνέθππηε ε Δζληθή πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο απνηεινχζε ηε βάζε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

επηκέξνπο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ (θιαδηθέο, επηρεηξεζηαθέο) θαζνξίδνληαο ηα 

θαηψηεξα επίπεδα κηζζψλ θαη ηα επηκέξνπο πεδία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα 

θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξε πνξεία πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ απειεπζέξσζεο 

θαη απνξξχζκηζεο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ 

επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα ήδε απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Απηέο νη κνξθέο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζρέζεηο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δαλεηζκφ εξγαδνκέλσλ, 

ειαζηηθέο δηεπζεηήζεηο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαζψο θαη θάζε είδνπο κνξθή 

επέιηθηεο θαη θζελήο εξγαζίαο (π.ρ. ρξήζε εξγνιαβηψλ, ζπκβάζεηο αλεμάξηεηεο 

εξγαζίαο πνπ ππνθξχπηνπλ κηζζσηή ζρέζε) (Κνχδεο, 2008).  
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3.4.2. ΟΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, απηέο 

ραξαθηεξίδνληαλ θπξίσο απφ έλα παξαδνζηαθφ πξφηππν κηαο de-facto ζρέζεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο κε έλαλ κνλαδηθφ εξγνδφηε ν νπνίνο πξνζέθεξε πίζηε, 

ζπκκφξθσζε, δέζκεπζε, αζθάιεηα θαη έλα θηιηθφ-νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Σν λα δνπιεχεη θάπνηνο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ηζνδπλακνχζε κε 

εξγαζηαθή αζθάιεηα, ηαθηηθή αχμεζε πιεξσκψλ θαη ζηαζεξά πξνλφκηα. 

πσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαίλεηαη φηη αθνινχζεζαλ αλάινγε πνξεία ζεκαληηθψλ 

κεηαβνιψλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηνρνπνηήζεσλ, ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζηελ αγνξά, ηηο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο 

δπλακηθνχ θπξίσο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα θαη επηπιένλ ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο (κεξηθή απαζρφιεζε, αλάζεζε εξγνιαβηψλ, stages θαη 

ζπλαθείο κνξθέο απαζρφιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηφζν 

ζηνλ επξχηεξν φζν θαη ζην ζηελφ δεκφζην ηνκέα (Κνχδεο, 2008). Δπηπιένλ, 

εληζρχζεθαλ νη δηαθξίζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ εθφζνλ εθαξκφδεηαη 

δηαθνξεηηθφ εξγαζηαθφ θαζεζηψο γηα ην λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαηά 

παξέθθιηζε ησλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ήδε απαζρνινχκελν 

δπλακηθφ δεκηνπξγψληαο ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν εξγαδνκέλνπο πνιιαπιψλ 

ηαρπηήησλ (εηήζηα έθζεζε ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2009).  

 

3.4.3. ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΔΞΑΗΣΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία έρεη ζπκβάιιεη ζηελ 

εηζαγσγή ζεκειησδψλ αιιαγψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζε αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ 

φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηελ απειεπζέξσζε θαη απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο 
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εξγαζίαο, ζηελ εθξεθηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ κε ηελ αχμεζε ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. 

ζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα απηέο 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα εμήο: 1) εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληαμηνδνηήζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ζχλδεζε ησλ ζπληάμεσλ κε ην πξνζδφθηκν φξην δσήο, 

ζπληαμηνδφηεζε ζηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ γηα φινπο έσο ην 2015 αθφκε θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο έσο ην 2013, αχμεζε ζηελ ειάρηζηε πεξίνδν εηζθνξψλ απφ 37 ζε 40 έηε 

κέρξη ην 2015, πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θηι), 2) 

εηζαγσγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζηαδηαθή εμίζσζε φισλ ησλ 

κηζζψλ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο (ίζε 

ακνηβή γηα ίζε εξγαζία) κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, ηελ θαζηέξσζε bonus κε βάζε ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο ζηφρσλ θαη ηελ 

πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηελ εηζαγσγή ελφο απζηεξφηεξνπ 

ζπζηήκαηνο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, 3) πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ κε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ 13
νπ

 θαη ηνπ 14
νπ

 κηζζνχ θαη ηνπ δψξνπ αδείαο θαη ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε έλα θαηά απνθνπή πνζφ, ηελ θαηάξγεζε θαη κείσζε βαζηθή 

επηδνκάησλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ νθειψλ θαη ην πιήξεο πάγσκα απνδνρψλ 

(European Commission, 2010), 4) επηβνιή αλψηαησλ νξίσλ γηα κηζζνχο θαζψο θαη 

γηα extra παξνρέο, 5) ζπγθξάηεζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ, ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

θαη καθξνρξφληαο άδεηαο απνδνρψλ θαζψο θαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ απνζεκαηηθψλ 

εξγαζίαο, ηελ θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θαη ηδησηηθνπνίεζε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε καδηθψλ απνιχζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ησλ 150.000 απνιχζεσλ, 4) αχμεζε ησλ σξψλ 

εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40, 5) απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (European Commission, 2010).  

Σέινο, νη απαηηήζεηο αλάπηπμεο ηεο επειημίαο θαη ε πνιηηηθή κείσζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ εληζρχνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα ε κείσζε ζηα ζπκβφιαηα ζηαζεξνχ φξνπ αλήιζε 

ην Μάην ηνπ 2010 ζην 38% ή ηα 29.500 άηνκα. Σαπηφρξνλα, πηνζεηνχληαη φπσο 
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πξναλαθέξζεθε ζπζηήκαηα επέιηθησλ ακνηβψλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ απνδνρψλ κε 

ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ bonus παξαγσγηθφηεηαο ηα 

νπνία ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε ζπλνιηθφηεξε απνξξχζκηζε ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο (European Commission, 2010).  

 

 

3.5. ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Σα παλεπηζηήκηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο εθκάζεζεο, παξαγσγήο λέαο γλψζεο, θαηλνηνκίαο, 

νηθνλνκίαο θαη ηθαλνπνίεζεο θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Ζ δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ν 

ηξφπνο πνπ αζθείηαη, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη  θαη ν  βαζκφο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

παλεπηζηεκίσλ (Balias θαη Bestias, 2016).  πσο αλαθέξεη ε Vaira (2004), ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα βηψλνπλ κηα βαζηά ζεζκηθή αιιαγή ζην πεξηβάιινλ ηεο 

απνζηνιήο ηνπο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Σα 

παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, 

ψζηε λα είλαη πην απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη αληαγσληζηηθά έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ δηεζλψλ παλεπηζηεκίσλ.  

Οη ζεσξίεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εγεζίαο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δίλνπλ έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ παλεπηζηεκηαθή δηνίθεζε (Balias 

θαη Bestias, 2016). Πνιινί κεηαξξπζκηζηέο πηζηεχνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο εγεζίαο είλαη ην θιεηδί ηεο πξνζαξκνγήο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε 

έλαλ θφζκν αιιαγψλ θαη επνκέλσο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

πεηχρνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπο ζηφρνπο. Αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εγεζίαο ζηα παλεπηζηήκηα ζπλδέεηαη κε ηελ εγεζία πνπ δελ έρεη νξηνζεηεζεί λα 

δεκηνπξγήζεη θαιχηεξεο νξγαλσζηαθέο δνκέο, αιιά πξέπεη επίζεο λα πξνσζήζεη ηελ 

αιιαγή κέζσ επηθξαηνχζαο άπνςεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ 

ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα (Balias θαη Bestias, 2016).  
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ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ επδνθηκήζεη σο θεληξηθά 

δεκφζηα ηδξχκαηα πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην δεκφζην θαιφ. Ζ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπρλά αλαγλσξίδεηαη σο πνιχ ζηαζεξή θαη αιιάδεη ηα 

θνηλσληθά ηδξχκαηα πνπ αληηζηέθνληαη (Maassen, 2015). Παξφια απηά, ην ηνπίν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε έρεη αιιάμεη δξακαηηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνπνίεζεο, ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο εκπνξίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηζκνχ ζαλ 

αληαπφδνζε ζηνπο κεησκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο (Clark, 2001; Etzkowitz, 2003). 

Σα παλεπηζηήκηα ζηελ Δπξψπε έρνπλ πηνζεηήζεη νξγαλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο, 

δνκέο, ηερλνινγίεο, δηνηθεηηθά φξγαλα θαη αμίεο πνπ ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (Deem, 1998). Πξφζθαηα πάλησο, νη απμαλφκελεο εμσηεξηθέο 

απαηηήζεηο γηα αλάιεςε επζπλψλ ζεκαίλνπλ αιιαγέο ζηε δνκή ησλ παλεπηζηεκίσλ 

θαη ππνζηεξηθηηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ηεο 

ηππνπνίεζεο θαη ηεο επηζεκνπνίεζεο (Maassen, 2015). 

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Kezar θαη Eckel (2002), νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν είηε ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ην δηνηθεηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη φηη νη αιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ. 

Οη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, εθαξκφδνληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φηαλ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκνζηεί κηα αιιαγή ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν.   

 

 

3.6. ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ζ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη νη ξηδηθέο αιιαγέο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ο δηεζλήο 

αληαγσληζκφο, ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε αικαηψδεο άλνδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο 
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ηερλνγλσζίαο, ε αλεπάξθεηα ηνπ ππάξρνληνο γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

απαίηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηε Γηνίθεζε γηα παξνρή 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο επειημίαο ηεο. 

 

 

Σσλοπηηθή παροσζίαζε ηοσ Α.Π.Θ. 

 

Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο είλαη ην κεγαιχηεξν δεκφζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ν.Α. Δπξψπεο θαη απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην έηνο 

1925, δηαηεξεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Πιήξνπο Παλεπηζηεκίνπ κε 11 ρνιέο, 41 

Σκήκαηα, 68 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πεξίπνπ 70.000 

εγγεγξακκέλνπο πξνπηπρηαθνχο, 5.500 κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 4.375 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Σν θπξίσο campus βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη 

εθηείλεηαη ζε κία έθηαζε πεξίπνπ 430.000 m2, ελψ νξηζκέλεο  απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ, είηε εθπαηδεπηηθέο είηε δηνηθεηηθέο, βξίζθνληαη εθηφο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο ή 

ζε άιιεο πφιεηο θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 25. Απαζρνιεί ζπλνιηθά 2.442 κέιε 

Γηδαθηηθνχ, Δθπαηδεπηηθνχ θαη Λνηπνχ Πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη 515 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ έξγνπ.  

Σν Παλεπηζηήκην, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπ 

έξγνπ, δηαζέηεη 1 Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν  θαη  6 πλεξγαδφκελα Ννζνθνκεία 

ΔΤ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ 61 παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, 296 Δξγαζηήξηα, 23 

πνπδαζηήξηα, 49 Νεζίδεο Τπνινγηζηψλ, 1 Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη 17 

ζεζκνζεηεκέλεο βηβιηνζήθεο ρνιψλ/Σκεκάησλ. Δπηπιένλ ην Α.Π.Θ. δηαζέηεη έλα 

επξχ θάζκα εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ζηεξίδνπλ 

θαη πξνσζνχλ ην εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ έξγν.  
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Δηοηθεηηθή δοκή ηοσ Α.Π.Θ. 

 

Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πιήξσο απηνδηνηθνχκελν κε ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο πνπ 

αζθείηαη δηά ηνπ Τπνπξγείνπ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16, παξ. 5, ηνπ πληάγκαηνο 

ηεο Διιάδνο, φπνπ αλαγξάθεηαη φηη: 

«H αλώηαηε εθπαίδεσζε παρέτεηαη αποθιεηζηηθά από ηδρύκαηα ποσ αποηειούλ 

λοκηθά πρόζωπα δεκοζίοσ δηθαίοσ κε πιήρε ασηοδηοίθεζε. Τα ηδρύκαηα ασηά ηειούλ 

σπό ηελ εποπηεία ηοσ Kράηοσς, έτοσλ δηθαίωκα λα εληζτύοληαη οηθολοκηθά από ασηό 

θαη λα ιεηηοσργούλ ζύκθωλα κε ηοσς λόκοσς ποσ αθορούλ ηοσς Οργαληζκούς ηοσς.» 

Οη εηδηθφηεξεο αξρέο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, ε νξγάλσζε, θαζψο θαη νη επί 

κέξνπο ζηφρνη νξίδνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6, αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηα φξγαλα Γηνίθεζήο ηνπ είλαη ε 

χγθιεηνο, ην πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ν Πξχηαλεο. Σν έξγν ηνπ Πξχηαλε 

ζπλεπηθνπξνχλ νη δηνξηζκέλνη απφ ηνλ ίδην, κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

πκβνπιίνπ, πέληε Αλαπιεξσηέο Πξχηαλε. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αθαδεκατθψλ 

Μνλάδσλ απνηεινχλ γηα ηηο ρνιέο, ν Κνζκήηνξαο θαη ε Γελ. πλέιεπζε ηεο 

Κνζκεηείαο, γηα ην Σκήκα ν Πξφεδξνο θαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη γηα ηνλ 

Σνκέα, ν Γηεπζπληήο Σνκέα θαη ε Γελ. πλέιεπζε ηνπ Σνκέα. Σα ξγαλα Γηνίθεζεο 

ηνπ Α.Π.Θ. επηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ 44 Δπηηξνπέο, πνπ είηε πξνβιέπνληαη 

ζηε λνκνζεζία, είηε ζπζηήλνληαη κε απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ, ή κέρξη θαη ην 2012, 

κε απνθάζεηο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηηθφ 

θαη θνηλσληθφ έξγν ηνπο, πεξηιακβάλεη ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηε 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ ιεηηνπξγεί έλα επξχ θάζκα εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ, 

απηνηειψλ ππεξεζηψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο.  
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Γηάγξακκα 5: Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 
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Εργαζίες αλαβάζκηζες ηες σπερεζίας ειεθηροληθής γρακκαηείας ηωλ 

Στοιώλ/Τκεκάηωλ ηοσ Α.Π.Θ.  

 

ηε ζχγρξνλε, δηαξθψο κεηαβαιιφκελε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο 

γηα λα ζπιιέγνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηαλέκνπλ δεδνκέλα πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο.  

ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο άξρηζαλ λα ζπληεινχληαη 

ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξεο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο ησλ ρνιψλ/Σκεκάησλ ηνπ, απφ ην Κέληξν Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (ΚΖΓ).  Οη  εξγαζίεο απηέο μεθίλεζαλ εληνλφηεξα ηνλ Απξίιην ηνπ 

2015. Έηζη, αμηνπνηήζεθαλ νη δσξεάλ cloud ππεξεζίεο ηξίησλ παξφρσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νη εηαηξείεο Google θαη Microsoft, 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΖΓ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ 

Ηδξχκαηνο. 

ην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, ην Κέληξν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνρψξεζε, κε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηελ πινπνίεζε ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ 

ηερληθνχ εγρεηξήκαηνο πνπ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο 

Γξακκαηείαο πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ, ηνπο θνηηεηέο θαη ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζηφρν νη εθαξκνγέο θνηηεηνινγίνπ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζε λέεο, ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ εγγπψληαη ηε κέγηζηε αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηε βέιηηζηε απφδνζε. Αθνινχζεζε αλαβάζκηζε κε κεηεγθαηάζηαζε 

ηεο εθαξκνγήο Cardisoft Γξακκαηεία 4 ζε λένπο θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο πνπ 

άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε λέεο, ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαο 

εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο γεληάο. 

Μία πνιχ ζεκαληηθή εθαξκνγή είλαη ε ελεξγνπνίεζε πξφζβαζεο ζην 

ζχζηεκα register.auth.gr, γηα φινπο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ΑΠΘ. Αλαθέξεηαη ζηελ θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη επηηξέπεη ηελ απφθηεζε ηνπ ηδξπκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο 
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ζπνπδέο ηνπ θάζε θνηηεηή κε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζπληέιεζε ζηελ απνζπκθφξεζε θαη ειάθξπλζε ησλ 

εξγαζηψλ ζηηο Γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ/Σκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ. Παξφκνηα, ιεηηνπξγεί 

θαη ε εγγξαθή ζε εμάκελν φισλ ησλ θνηηεηψλ. ηε ζπλέρεηα, ην Κέληξν 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΑΠΘ, αθνχ αμηνιφγεζε ζηνηρεία απφ πξφζθαηεο 

ζθπγκνκεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηδησηηθφ ("θιεηζηφ") δίθηπν ησλ Γξακκαηεηψλ, ην 

νπνίν είλαη απνκνλσκέλν απφ ην Γηαδίθηπν, πξνρψξεζε ζε κηα δέζκε ελεξγεηψλ 

βειηίσζεο. Μία εμ‟ απηψλ είλαη ε πινπνίεζε δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

επηηξέπεηαη επηιεθηηθά, ε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνρψξνπο κε ηε 

δεκηνπξγία εηδηθήο ιίζηαο ("white-list") ηζηνρψξσλ.  

Ζ αξρηθή ιίζηα πνπ εγθξίζεθε, πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ  ηνπο 

αθφινπζνπο ηζηνρψξνπο (Πίλαθαο 2). 

Σν φθεινο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε απεπζείαο πξφζβαζε απφ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπ "θιεηζηνχ" Γηθηχνπ ησλ Γξακκαηεηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνρψξνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο Γξακκαηείαο, ην Κέληξν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΚΖΓ) ηνπ 

ΑΠΘ επηθαηξνπνίεζε ηε ιίζηα δηδαζθφλησλ πνπ ππάξρεη θαηαρσξεκέλε απφ ηνπο 

ρξήζηεο ησλ γξακκαηεηψλ ζηελ εθαξκνγή Cardisoft Πξφγξακκα πνπδψλ ζην 

πξνζσπηθφ. Γεκηνπξγήζεθε επίζεο, κηα λέα ππεξεζία «Γηθηπαθφο Φάθεινο 

Γξακκαηεηψλ» πνπ παξέρεηαη ζηηο Γξακκαηείεο αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ 

θαη ζηφρν έρεη λα δηεπθνιχλεη  ην πξνζσπηθφ ησλ Γξακκαηεηψλ ζηε δηαρείξηζε θαη 

νξγάλσζε ησλ ππεξεζηαθψλ  αξρείσλ, φπνπ ε ππνδνκή ηεο εμαζθάιηζε ηελ θνηλή 

ρξήζε αξρείσλ απφ φιν ην πξνζσπηθφ εληφο ηεο ίδηαο Γξακκαηείαο (sharing), ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ αξρείσλ απφ βιάβεο πιηθνχ θαη ηελ απηφκαηε ιήςε backups θαη 

εχθνιε επαλαθνξά αξρείσλ. Δπίζεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε κέιε ΓΔΠ θαη 

Πξντζηακέλνπο ρνιψλ/Σκεκάησλ, ηεο αλαγλσξηζκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο εγθπξφηεηαο ησλ  ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ εγγξάθσλ πνπ παξαιακβάλνπλ, 

γεγνλφο επίζεο πνπ επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ 

θαηεπζχλεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζε ηξίηνπο. 
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Πίλαθαο 2:  Ηζηνρψξνη ΑΠΘ 

A/A Ηζηοτώροι ηοσ ΑΠΘ 

1 
χζηεκα αδεηψλ θαη παξνπζίαο ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΠΘ 
http(s)://hrm.auth.gr  

2 χζηεκα δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ΑΠΘ http(s)://docs.auth.gr  

3 Κεληξηθφο Ηζηνρψξνο ΑΠΘ http(s)://www.auth.gr  

4 
Κεληξηθφο Ηζηνρψξνο ΚΖΓ γηα νδεγίεο, 

ινγηζκηθφ θ.α 
http(s)://it.auth.gr  

5 
χζηεκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
http(s)://diavgeia.gov.gr  

6 
Κεληξηθφο Ηζηνρψξνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

http(s)://www.minedu.gov.

gr  

7 Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ http(s)://www.rc.auth.gr  

8 χζηεκα Μηζζνδνζίαο ΑΠΘ http(s)://payroll.auth.gr  

9 Σκήκα πνπδψλ http://dps.auth.gr 

10 Σκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΠΘ http(s)://eurep.auth.gr/  

11 ΜΟΓΗΠ http(s)://qa.auth.gr  

12 
Παλεπηζηεκηαθή ππεξεζία θαηαιφγνπ, θεληξηθφ 

κεηξψν πξνζψπσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
https://pyka.auth.gr/  

 

Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγήζεθε ε πχιε my.auth., δει. φιεο νη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ηζηνζειίδα. Ζ πχιε my.auth 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα πξνζσπηθνχ, εξεπλεηψλ θαη 

θνηηεηψλ ηνπ ΑΠΘ. Ζ πχιε δεκηνπξγήζεθε απφ ην Κέληξν Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δθζπγρξνληζκνχ Γηνηθεηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ ΑΠΘ. Μηα άιιε αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε, αθνξά ζηελ εληαία έθδνζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα φιεο ηηο ρνιέο/ηα Σκήκαηα κε ηνπο λένπο ηχπνπο 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απνθαζίζηεθαλ νκφθσλα ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΑΠΘ.  

Σέινο, κηα εληειψο λέα ππεξεζία, αθνξά ηε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζε θάζε 

θνηηεηή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (θαηαρσξεκέλνπ ζηελ Cardisoft), λα 

κπνξεί λα δεηήζεη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ http://sis.auth.gr ηελ έθδνζε ελφο 

http://hrm.auth.gr/
http://docs.auth.gr/
http://www.auth.gr/
https://it.auth.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
https://www.rc.auth.gr/
https://payroll.auth.gr/
http://dps.auth.gr/
https://eurep.auth.gr/
https://qa.auth.gr/
https://pyka.auth.gr/
http://sis.auth.gr/
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πηζηνπνηεηηθνχ (π.ρ. αλαιπηηθή βαζκνινγία, βεβαίσζε ζπνπδψλ). Μέζα απφ ην ίδην 

πεξηβάιινλ ζα κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα παξαιάβεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ απφ ηε 

γξακκαηεία ή ειεθηξνληθά. 

 

Επηθείκελες αιιαγές ζηο Α.Π.Θ. 

 

Μηα εθαξκνγή πνπ έρεη πξφζθαηα μεθηλήζεη δίρσο φκσο λα έρεη νινθιεξσζεί 

αθφκε απφ φιεο ηηο Γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ/Σκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ, αθνξά ζηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

γξακκαηείαο, δειαδή κεραλνξγάλσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ 

ππνςήθην δηδάθηνξα, κε ζρεδίαζε θαη πεξηγξαθή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Θα ππάξμεη 

δειαδή πιήξεο θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο Γξακκαηείαο, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, δηαγξαθήο θαη ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ 

αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ δηαρεηξηζηή-Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. θνπφο είλαη ε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, κε ζεκαληηθή κείσζε (εμνηθνλφκεζε) ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ απφ κηζή ψξα ζε 1 ιεπηφ, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο Γξακκαηείαο Cardisoft. 

Μηα απφ ηηο λέεο ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, απνηειεί θαη ην docs.auth.gr 

(ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ). Θα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ζηελ εχξεζε 

αξρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θαηαρσξήζεηο ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ. Ο ζηφρνο είλαη ζηαδηαθά λα εθιείςνπλ νη εθηππψζεηο θαη λα 

απνζηέιινληαη ηα έγγξαθα κε ςεθηαθή ππνγξαθή. Ζ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε 

εγγξάθσλ είλαη νπζηαζηηθά έλα απνζεηήξην εγγξάθσλ φπνπ  ζπκκεηέρνπλ νκάδεο 

ζπλεξγαζίαο, πξσηνθφιιεζε εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, κε 

δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, κέζσ 

εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ (workflows). 

ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ docs.auth.gr πεξηιακβάλνληαη: 
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 Τπνβνιή αηηεκάησλ κέινπο ηε κνλάδα ηνπ. 

 Τπνβνιή αηηεκάησλ κέινπο πξνο ην Σκήκα Πξσηνθφιινπ θαη 

Γηεθπεξαίσζεο ΑΠΘ. 

 πλεξγαηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. 

 Ζιεθηξνληθή πξσηνθφιιεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Μνλάδαο ΑΠΘ 

εθφζνλ δεηεζεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθαξκνγή πξσηνθφιινπ.  

 Αληαιιαγή εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ΑΠΘ. 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ε θαηάζεζε ησλ 

αηηεκάησλ απφ νπνπδήπνηε, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, κείσζε ηνπ ραξηηνχ, 

απνθπγή εθηππψζεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ, απηφκαηε αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ζε έλα θάθειν 

πξνζβάζηκν απφ νπνπδήπνηε, ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ εγγξάθσλ 

απηψλ. 

Tέινο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ κε απιή αλαθνξά 

ζπλεκκέλνπ, παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ έγγξαθν. Ζ ππεξεζία απηή πνπ 

αλαπηχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δθζπγρξνληζκνχ Γηνηθεηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ θαη ην Σκήκα Πξσηνθφιινπ θαη Γηεθπεξαίσζεο ΑΠΘ ζα νινθιεξσζεί 

θαη ζα είλαη έηνηκε πξνο εθαξκνγή κέζα ζην ηξέρνλ έηνο.  

Σν Α.Π.Θ.,  παξ‟ φια ηα ζνβαξά εκπφδηα ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζέηεη ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, πνπ ζην πιαίζην ηνπ 

νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ παξακέλνπλ πςεινί θαη ζηαζεξά 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε ζπλέρηζε ηεο παξάδνζήο ηνπ, λα πξσηνπνξεί θαη λα 

μερσξίδεη κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη πνιιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζε πνιιά επίπεδα: ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία. 

Απνζθνπεί ζην ζπλερή εθζπγρξνληζκφ θαη βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο 

νξγάλσζεο κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηεο Μολάδας Δηαζθάιηζες Ποηόηεηας θαη κεηαμχ ησλ 

άιισλ θαη ησλ αθφινπζσλ θαηεπζχλζεσλ: 

 Να δηαζέηεη έλα απνδνηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ηνπο ρξήζηεο πεξηβάιινλ 

εθαξκνγψλ ΣΠΔ, πνπ ζα εμππεξεηεί θαη ζα ππνζηεξίδεη ηνπο θνηηεηέο, 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξεπλεηέο. 
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 Να βειηηψλεη δηαξθψο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ πνηφηεηα δηαβίσζεο 

ζην Ίδξπκα. 

 Ζ γλψζε, πνπ κεηαδίδεη θαη παξάγεη, λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηελ 

θνηλσλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην Α.Π.Θ. είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηεο επνρήο καο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, 

αθνχ ε λέα κνξθή αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζηε γλψζε. Σν δίθηπν επηζηεκνληθψλ 

ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαλάιη δηαζχλδεζεο 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο, ελψ 

ζην πιαίζην ηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλάπηπμε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαρείξηζεο αιιαγψλ 

ζηνπο νξγαληζκνχο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία κνηξάζηεθαλ ζε 

εξγαδνκέλνπο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηελ πεξάησζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ηδηαίηεξα θαζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε κέζνδνο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε σο θαηαιιειφηεξε.  Γεδνκέλνπ φηη νη εξγαδφκελνη 

ησλ παλεπηζηεκίσλ αζρνινχληαη κε πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξε 

εθφζνλ εμαζθάιηζε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπιένλ, 

ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ επέηξεπε ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ε νπνία είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ινηπφλ κνηξάζηεθαλ ηδηνρείξσο 160 

εξσηεκαηνιφγηα, ελψ απφ απηά ζπκπιεξψζεθαλ ηα 120, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ηειηθφο 

ξπζκφο αληαπφθξηζεο ήηαλ 75% (120/160), απνηειψληαο ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ γηα 

ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 Ζ έξεπλα ινηπφλ απνζθνπνχζε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην εξγαζηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα SPSS22, ελψ νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ ε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ θαη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο.  
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4.2.  ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, θαζψο θαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο 

(Bellou, 2007).   

 Αθνινπζεί ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ 

θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ Oreg (2003). ε απηή ηελ θιίκαθα νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ 

λα δείμνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζε εξσηήζεηο φπσο «είκαη 

ελζνπζηαζκέλνο κε απηή ηελ αιιαγή», «λνκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, ζα 

πξνζπαζψ λα δνπιεχσ ιηγφηεξν» θηι, ζε κηα θιίκαθα κέηξεζεο 1-5, φπνπ ην 1 

αληηπξνζψπεπε ηελ πξφηαζε δηαθσλψ απφιπηα, ην 2 αληηπξνζψπεπε ηελ πξφηαζε 

δηαθσλψ, ην 3 αληηπξνζψπεπε ηελ πξφηαζε νπδέηεξνο, ην 4 αληηπξνζψπεπε ηελ 

πξφηαζε ζπκθσλψ θαη ην 5 αληηπξνζψπεπε ηελ πξφηαζε ζπκθσλψ απφιπηα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα είλαη αμηφπηζηε, αθνχ ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο έδσζε κηα ηηκή 

γηα ην alpha ηνπ Cronbach ίζε κε 0,743.  

 Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγή, νη 

εξγαδφκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο φπσο «Ννκίδσ φηη ε νξγάλσζε 

κνπ ζα επσθειεζεί απφ απηή ηελ αιιαγή», «Ζ αιιαγή απηή απνθιίλεη απφ ηηο αμίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ καο» θηι., φπσο απηέο κεηξήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Holt et al. 

(2007), ελψ θαη ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα είλαη αμηφπηζηε, αθνχ ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

ηεο έδσζε κηα ηηκή γηα ην alpha ηνπ Cronbach ίζε κε 0,810. Ζ επφκελε έλλνηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε αζπκθσλία ζηελ αιιαγή, φπσο απηή κεηξήζεθε ζηελ 

έξεπλα ησλ Holt et al. (2007), ελψ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο φπσο «Τπάξρνπλ βάζηκνη 

ιφγνη γηα λα θάλνπκε απηή ηελ αιιαγή», «Δίλαη θξίζηκν γηα καο λα θηλεζνχκε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε πνπ θηλνχκαζηε κε απηή ηελ αιιαγή» θηι., κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα λα κελ είλαη αμηφπηζηε, αθνχ ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο έδσζε κηα ηηκή γηα ην 

alpha ηνπ Cronbach ίζε κε 0,382. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα δελ έιαβε κέξνο 

ζηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δχν επφκελεο έλλνηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αθνξνχζαλ ην επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή θαζψο θαη ε δέζκεπζε ζηελ 
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αιιαγή. Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηνπ επηπέδνπ ηεο αιιαγήο, δηεξεπλήζεθε κέζσ θάπνησλ 

εξσηήζεσλ φπσο «Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο, νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

κνπ ζα είλαη κεγαιχηεξεο», «Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο ε θχζε ηεο δνπιεηάο 

κνπ ζα αιιάμεη» θηι.  Ζ έλλνηα ηεο δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή, δηεξεπλήζεθε κέζσ 

εξσηήζεσλ φπσο «Θα θάλσ φηη κπνξψ γηα λα βνεζήζσ λα πεηχρεη απηή ε αιιαγή», 

«Θα πξνζπαζήζσ λα πείζσ ηνπο άιινπο λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ αιιαγή» θηι. Καη 

νη δχν παξαπάλσ έλλνηεο κεηξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ έξεπλα ησλ Fedor et al. 

(2006), ελψ θαη νη δχν έλλνηεο είλαη αμηφπηζηεο, κε ηνλ ζπληειεζηή Cronbach‟s a λα 

ηζνχηαη κε 0,842 ζηελ πεξίπησζε ηεο έλλνηαο επίπεδν αιιαγήο θαη κε 0,851 ζηελ 

πεξίπησζε ηεο έλλνηαο δέζκεπζε ζηελ αιιαγή.  

 Ζ επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηελ έλλνηα ηεο αλνηθηφηεηαο ζηελ 

αιιαγή, φπσο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Dimitriadis et al. (2016), θαη 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο φπσο, «Γεληθά αληηζηέθνκαη ζηηο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ 

κνπ πεξηβάιινλ», «πλήζσο νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο βειηηψλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κνπ» θηι. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

αξρηθά δελ ήηαλ αμηφπηζηε αθνχ ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο έδσζε κηα ηηκή γηα ην 

alpha ηνπ Cronbach ίζε κε 0,543. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ SPSS if 

item deleted, αθαηξέζεθε ε εξψηεζε «ηαλ πιεξνθνξνχκαη γηα κηα ζεκαληηθή 

αιιαγή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη ηα πξάγκαηα ζην εξγαζηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ, ε πξψηε κνπ αληίδξαζε είλαη λα αληηδξψ κε απηή», ψζηε λα είλαη 

αμηφπηζηε, κε ηνλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο  a λα ηζνχηαη κε 0,668.  

 Σέινο, νη δχν ηειεπηαίεο έλλνηεο αθνξνχζαλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη 

ην επίθεληξν ειέγρνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξσηήζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

πξνήιζαλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Valizade et al. (2016), ελψ θάπνηεο ελδεηθηηθέο 

εξσηήζεηο ήηαλ «πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία κνπ», 

«πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο ψξεο εξγαζίαο κνπ» θηι. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε έλλνηα ηνπ επίθεληξνπ ειέγρνπ ζηεξίρηεθε ζηελ έξεπλα ησλ Çolakoğlu θαη 

Gözükara (2016), θαη αθνξνχζαλ εξσηήζεηο φπσο «Γεληθά, ε επηηπρία κνπ εμαξηάηαη 

απφ ην αλ είκαη αξθεηά ηπρεξφο, ζην ζσζηφ κέξνο, ηε ζσζηή ζηηγκή», «Ζ επηηπρία 

ζηε δσή κνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ηθαλφηεηεο κνπ» θηι. Ζ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο αξρηθά δελ ήηαλ αμηφπηζηε, αθνχ ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο 

Cronbach‟s a ηζνχηαλ κε 0,628, φπσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εξψηεζεο «πλνιηθά 
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είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο απνιαβέο κνπ απφ ηελ ησξηλή εξγαζία κνπ», ν 

ζπληειεζηήο a ηζνχηαη κε 0,762. Σέινο, ε έλλνηα ηνπ επίθεληξνπ ειέγρνπ είλαη 

αμηφπηζηε, αθνχ ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο έδσζε κηα ηηκή γηα ην alpha ηνπ Cronbach 

ίζε κε 0,632. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

5.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 

Απφ ηνπο 120 εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ηειηθά ζηελ έξεπλα, ην 

70% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 30% ήηαλ άληξεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία ηνπο, ην 

41,7% ήηαλ ειηθίαο 45 έσο 56 εηψλ, ην 40% ήηαλ ειηθίαο απφ 33 έσο 44 εηψλ, ην 

14,2% ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 56 εηψλ θαη ην 4,2 % αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 

18 έσο 32 εηψλ. ζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 35% 

ππνζηήξημε φηη είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ, ην 32,5% είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 20% 

είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, θαη ην 11,7% είλαη απφθνηηνη Α.Σ.Δ.Η. Χο πξνο 

ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, θαίλεηαη φηη ην 58,3% είλαη έγγακνη, ην 30,8% 

είλαη άγακνη, ην 9,2% είλαη δηαδεπγκέλνη θαη ην 1,7% ππνζηήξημε άιιν. Δπίζεο, ην 

50,8% ησλ εξσηψκελσλ ππνζηήξημε φηη είκαη κφληκνη ζηελ εξγαζία ηνπο, ην 36,7% 

φηη είλαη ζπκβαζηνχρνη, ην 11,7% άιιν θαη ην 0,8% εθπαηδεπφκελνη. Σέινο, σο πξνο 

ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο, θαίλεηαη φηη ην 79,2% έρεη ρξφληα πξνυπεξεζίαο πάλσ απφ 

10 ρξφληα, ην 10,8% έρεη ρξφληα πξνυπεξεζίαο απφ 6 έσο 9 έηε, ην 9,2% έρεη ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο απφ 1 έσο 5 έηε θαη ην 0,8% έρεη πξνυπεξεζία ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν. 

Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

Περιγραθικά ταρακηηριζηικά Ποζοζηό (%) 

Μέγεθος δείγμαηος 120 άηνκα 

Φύλο  

Άληξαο 30% 

Γπλαίθα 70% 

Ηλικία ερωηωμένων  

18-32 4,2% 

33-44 40,0% 

45-56 41,7% 

56+ 14,1% 

Επίπεδο εκπαίδεσζης  

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ / Λπθείνπ 32,5% 

Απφθνηηνο Α.Σ.Δ.Η. 11,7% 

Απφθνηηνο Α.Δ.Η. 35,0% 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 20,0% 

Άιιν 0,8% 

Οικογενειακή καηάζηαζη  

Άγακνο 30,8% 

Έγγακνο 58,3% 

Γηαδεπγκέλνο 9,2% 

Άιιν  1,7% 

Καθεζηώς εργαζίας  

Μφληκνο 50,8% 

Δθπαηδεπφκελνο  0,8% 

πκβαζηνχρνο 36,7% 

Άιιν  11,7% 

Υρόνια προϋπηρεζίας   

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 0,8% 

1-5 ρξφληα 9,2% 

6-9 ρξφληα 10,8% 

10 ρξφληα θαη πάλσ 79,2% 
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5.2. ΑΝΑΛΤΖ ΤΥΔΣΗΔΧΝ PEARSON 

 

Οη έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο επφκελεο αλαιχζεηο ζα είλαη ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, ην επίπεδν αιιαγήο, ε δέζκεπζε 

ζηελ αιιαγή, ε αλνηθηφηεηα ζηελ αιιαγή, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ην επίθεληξν 

ειέγρνπ. Πξηλ φκσο δνχκε εάλ θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο ζπζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ ηα δνχκε ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ηνπο θαη 

ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο. πσο θαίλεηαη ινηπφλ ζηνλ Πίλαθα 4, ε έλλνηα ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή έρεη κέζν φξν απαληήζεσλ 2,31 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,50, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν δηαθψλεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ζ δεχηεξε έλλνηα είλαη απηή ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, ε νπνία έρεη κέζν φξν απαληήζεσλ 3,45 θαη ηππηθή 

απφθιηζε 0,65, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζηηο εξσηήζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, 

νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν ήηαλ νπδέηεξνη. Ζ ηξίηε έλλνηα είλαη απηή ηνπ 

επηπέδνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή, ε νπνία έρεη κέζν φξν απαληήζεσλ 3,00 

θαη ηππηθή απφθιηζε 0,88, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν 

είλαη νπδέηεξνη σο πξνο ην επίπεδν αιιαγήο. Ζ ηέηαξηε έλλνηα είλαη απηή ηεο 

δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή, ε νπνία έρεη κέζν φξν απαληήζεσλ 3,86 θαη ηππηθή 

απφθιηζε 0,74, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά κέζν φξν νη εξσηψκελνη είλαη 

νπδέηεξνη σο πξνο ηηο εξσηήζεηο ηεο δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή. Ζ πέκπηε έλλνηα 

αθνξά ηελ αλνηθηφηεηα ζηελ αιιαγή, ε νπνία έρεη κέζν φξν απαληήζεσλ 3,50 θαη 

ηππηθή απφθιηζε 0,62, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη εξσηψκελνη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε εκθαλίδνληαη νπδέηεξνη. Ζ έθηε έλλνηα είλαη απηή ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία έρεη κέζν φξν απαληήζεσλ 3,60 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,70. 

Βιέπνπκε επνκέλσο, φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε,  νη εξσηψκελνη εκθαλίδνληαη 

νπδέηεξνη. Σέινο, αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο έλλνηαο πνπ αθνξνχζε ην 

επίθεληξν ειέγρνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ ν κέζνο φξνο απαληήζεσλ είλαη 3,16 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,49. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ελλνηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4).  
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Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά νκαδνπνηεκέλσλ ελλνηψλ 

Περιγραθικά 

ταρακηηριζηικά εννοιών 

Μέζος όρος Σσπική απόκλιζη 

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 2,31 0,50 

Δηνηκφηεηα γηα αιιαγή 3,45 0,65 

Δπίπεδν αιιαγήο  3,00 0,88 

Γέζκεπζε ζηελ αιιαγή 3,86 0,74 

Αλνηρηφηεηα ζηελ αιιαγή 3,50 0,62 

Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 3,60 0,70 

Δπίθεληξν ειέγρνπ 3,16 0,49 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ Pearson. πσο αλαθέξεη ε Field 

(2009), ν ζπληειεζηήο Pearson είλαη ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, 

ζπκβνιίδεηαη κε r θαη παίξλεη ηηκέο απφ -1 έσο +1, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν ζπληειεζηήο Pearson θπκαίλεηαη απφ -1 έσο -0,5, 

ζεσξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο είλαη πςειφο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, φηαλ 

θπκαίλεηαη απφ -0,5 έσο -0,2, ζεσξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο Pearson είλαη ρακειφο 

αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, φηαλ θπκαίλεηαη απφ -0,2 έσο 0,2, ζεσξνχκε φηη 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson είλαη κεδεληθφο, φηαλ θπκαίλεηαη απφ 0,2 έσο 0,5 

ζεσξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο Pearson είλαη ρακειφο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, 

ελψ ηέινο φηαλ θπκαίλεηαη απφ 0,5 έσο 1, ζεσξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο Pearson είλαη 

πςειφο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο.  

 πσο θαίλεηαη ινηπφλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην επίπεδν αιιαγήο ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,01, 

κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson λα ηζνχηαη κε 0,316, ελψ ζρεηίδεηαη επίζεο ζεηηθά κε ηελ 

εηνηκφηεηα γηα αιιαγή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,05, κε ηνλ 

ζπληειεζηή Pearson λα ηζνχηαη κε 0,181. Δπηπιένλ, ε δέζκεπζε κε ηελ αιιαγή 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 0,01, κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson λα ηζνχηαη κε 0,622.  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε αλνηθηφηεηα ζηελ αιιαγή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή 
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ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,01, κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson λα ηζνχηαη 

κε 0,379, θαζψο θαη κε ηελ δέζκεπζε ζηελ αιιαγή, κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson λα 

ηζνχηαη κε 0,491. Δπηπξνζζέησο, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

δέζκεπζε ζηελ αιιαγή θαη ηελ αλνηθηφηεηα ζηελ αιιαγή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 0,05, κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson λα ηζνχηαη κε 0,202 θαη 0,231 

αληίζηνηρα. Σέινο, ην επίθεληξν ειέγρνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην επίπεδν αιιαγήο 

ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,01, ελψ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,05, κε ηνλ ζπληειεζηή 

Pearson λα ηζνχηαη κε -0,236 θαη 0,195 αληίζηνηρα (Πίλαθαο 5).   

 

Πίλαθαο 5: Έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ Pearson 

Pearson‟s 

correlation 
1 2 3 4 5 6 7 

Αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή  
-       

Δηνηκφηεηα 

γηα αιιαγή 
-0,11 -      

Δπίπεδν 

αιιαγήο 
0,316** 0,181* -     

Γέζκεπζε 

ζηελ αιιαγή 
-0,156 0,622** 0,117 -    

Αλνηρηφηεηα 

ζηελ αιιαγή 
-0,54 0,379** 0,069 0,491** -   

Δξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε 
0,114 0,12685 -0,0622 0,202* 0,231 -  

Δπίθεληξν 

ειέγρνπ 
0,023 0,056 -0,236 0,031 0,11 0,195* - 

*p<0.05 

**p<0.01 
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5.3. ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο, εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο. πσο θαίλεηαη ινηπφλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αιιαγήο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, ην επίπεδν ηεο 

αιιαγήο, ε αλνηθηφηεηα ζηελ αιιαγή θαη ην επίθεληξν ειέγρνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, επηβεβαηψλνληαο ηελ πξψηε ππφζεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 6), ην 

p=0,03<0,05, ην R2=0,088 θαη ην F=2,783. Δπηπιένλ, ηo beta ηεο εηνηκφηεηαο γηα 

αιιαγή ηζνχηαη κε 0,079, ην beta γηα ην επίπεδν αιιαγήο ηζνχηαη κε -0,039, ην beta 

γηα ηελ αλνηθηφηεηα γηα αιιαγή ηζνχηαη κε 0,212 θαη ην beta γηα ην επίθεληξν 

ειέγρνπ ηζνχηαη κε 0,239. 

 

Πίλαθαο 6: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη 

αιιαγήο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε Β Sig. (p) R2 F 

Δηνηκφηεηα γηα αιιαγή  0,079 0,03 0,088 2,783 

Δπίπεδν αιιαγήο -0,039    

Αλνηρηφηεηα γηα αιιαγή 0,212    

Δπίθεληξν ειέγρνπ 0,239    

 

πλερίδνληαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 7), ε δέζκεπζε 

ζηελ αιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, απφ ην 

επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή, απφ ηελ αλνηθηφηεηα γηα αιιαγή θαη απφ ην 

επίθεληξν ειέγρνπ, αθνχ ην p=0,05 θαη ην F=24,88. Δπίζεο, ην R2 ηζνχηαη κε 0,464, 

πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ην ππφδεηγκα έρεη ρακειή πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σέινο, ην 

Beta ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή ηζνχηαη κε 0,571, ην Beta ηνπ επηπέδνπ αιιαγήο 

ηζνχηαη κε -0,004, ην Beta ηεο αλνηθηφηεηαο γηα αιιαγή ηζνχηαη κε 0,363 θαη ην Beta 

γηα ην επίθεληξν ειέγρνπ ηζνχηαη κε -0,056. πσο θαίλεηαη ινηπφλ, επηβεβαηψλεηαη ε 

ηξίηε ππφζεζε.  
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Πίλαθαο 7: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη 

αιιαγήο θαη δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή 

Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε Β Sig. (p) R2 F 

Δηνηκφηεηα γηα αιιαγή  0,571 0,05 0,464 24,88 

Δπίπεδν αιιαγήο -0,004    

Αλνηρηφηεηα γηα αιιαγή 0,363    

Δπίθεληξν ειέγρνπ -0,056    

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, αθνχ ην p=0,214>0,05. Δπηπιένλ, ην ππφδεηγκα έρεη πνιχ 

ρακειή πξνζαξκνζηηθφηεηα, αθνχ ην R2=0,013, ην F=1,563, θαη ην Beta=-0,082. 

Δπνκέλσο, ε ηξίηε ππφζεζε απνξξίπηεηαη.  

 

Πίλαθαο 8: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κεηαμχ αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή Β Sig. (p) R2 F 

Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε -0,082 0,214 0,013 1,563 

 

Σέινο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9, ε δέζκεπζε ζηελ αιιαγή δελ επεξεάδεη 

ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, αθνχ ην p=0,089>0,05, ην F=2,949, ην R2=0,024, θαη ην 

Beta ηζνχηαη κε -0,105. Δπνκέλσο, θαη ε ηέηαξηε ππφζεζε απνξξίπηεηαη.  

 

Πίλαθαο 9: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κεηαμχ αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη ηεο 

δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή. 

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή Β Sig. (p) R2 F 

Γέζκεπζε ζηελ αιιαγή -0,105 0,089 0,024 2,946 

 

 Δπνκέλσο, ην ππφδεηγκα ησλ ππνζέζεσλ, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
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                              Δργαζιακή ικανοποίηζη    

             Ζ1 

 

                          Υαρακηηριζηικά  Δργαζομένοσ/            

                            Υαρακηηριζηικά αλλαγής           

                                                          

                        

                     Ζ3 

                                             Γέζμεσζη ζηην αλλαγή  

 

Γηάγξακκα 6: Ηζρχνπζεο ππνζέζεηο 



 74 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά 

ηφζν απφ ζεσξεηηθή φζν θαη απφ πξαθηηθή άπνςε. πσο ήηαλ αλακελφκελν θαη ζε 

ζπκθσλία κε άιιεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζην δεκφζην ηνκέα, νη εξγαδφκελνη ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, βηψλνπλ ζεκαληηθά αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα παλεπηζηήκηα.  

Μέζσ ηεο έξεπλαο εμήρζεζαλ θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, 

θάλεθε φηη ην επίπεδν ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζηηο γξακκαηείεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ιακβάλνπλ ππφςε θαηά πφζν ζα ηνπο επεξεάζεη ε 

αιιαγή. Έηζη, φηαλ κηα αιιαγή επεξεάδεη αξθεηά ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

είλαη πην πηζαλφ λα αληηζηαζνχλ ζε κηα αιιαγή. Σν επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

αιιαγή επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ην θαηά πφζν νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη έηνηκνη 

γηα κηα αιιαγή (Herold et al., 2008). Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξν 

επεξεάδνληαη νη εξγαδφκελνη απφ κηα αιιαγή ηφζν πεξηζζφηεξν ζα αληηζηέθνληαη ζε 

απηήλ θαη ζα αηζζάλνληαη ιηγφηεξν έηνηκνη λα ηελ απνδερηνχλ.  

Δπίζεο, κέζσ ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη εάλ νη εξγαδφκελνη είλαη έηνηκνη γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, ηφηε είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο αιιαγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

είλαη πην πηζαλφ λα εθαξκφζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ηνπο δεηνχληαη, λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο λα απνδερζνχλ ηηο αιιαγέο θαη λα βνεζήζνπλ ηελ δηνίθεζε γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ αιιαγψλ, φηαλ είλαη έηνηκνη γηα ηελ αιιαγή. Δπνκέλσο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαη φζν ην δπλαηφ πην λσξίο ηηο επηθείκελεο αιιαγέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ ζηαδηαθά 

λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ζηελ 

εξγαζία ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εξγαδφκελνη ζα αηζζάλνληαη φηη είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε σο δηεθπεξαησηηθνί 

κεραληζκνί. Άιισζηε φπσο είλαη ινγηθφ, ε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ επηθείκελε αιιαγή, ζα κπνξέζεη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ 
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ζπλεξγαζία κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, ζα κεησζεί ε πξφζεζε απνρψξεζεο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, αιιά ηαπηφρξνλα ζα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπο (Oreg ,2003).  

Ζ πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα απνδερζνχλ ηελ αιιαγή εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ην πφζν έηνηκνη αηζζάλνληαη γηα ηελ αιιαγή απηή (Wanberg θαη 

Banas, 2000). Έηζη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, φζν λσξίηεξα ελεκεξψλνληαη 

νη εξγαδφκελνη γηα ηελ αιιαγή, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα αηζζάλνληαη έηνηκνη λα ηελ 

απνδερζνχλ θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ. πσο είλαη ινγηθφ επίζεο, φηαλ νη εξγαδφκελνη 

δελ αηζζάλνληαη θφβν θαη άγρνο γηα κηα επηθείκελε αιιαγή, ζα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο.  

Δπίζεο, κέζσ ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη 

νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα είλαη αλνηρηνί γηα ηηο 

επηθείκελεο αιιαγέο, θαζψο επίζεο ζα είλαη πξφζπκνη λα βνεζνχλ ζηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην επίθεληξν ειέγρνπ θαίλεηαη 

φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξν 

νη εξγαδφκελνη ειέγρνπλ ηελ δσή ηνπο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Rush et al., 1995). Σέινο, 

κέζσ ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αιιαγή θαη επεξεάδεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεη αξλεηηθά ην επίπεδν ειέγρνπ ηνπο. Σν 

παξαπάλσ ζεκαίλεη, φηη φηαλ κηα αιιαγή επεξεάδεη ζε ζπνπδαίν βαζκφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηφηε είλαη πηζαλφ λα κελ ειέγρνπλ ηφζν εχθνια ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, 

ην άγρνο ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο.  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ εξγαδνκέλνπ 

φζν θαη ηεο αιιαγήο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε 

δέζκεπζε ζηελ αιιαγή (Wanberg θαη Banas, 2000;  Rush et al., 1995), ελψ ηα 

ηειεπηαία ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη  Oreg (2003) θαη Shin et al. (2015). Χζηφζν, κέζσ ηεο έξεπλάο καο, 

θάλεθε κφλν φηη ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ φζν θαη ηεο αιιαγήο, 

επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δέζκεπζε γηα 

αιιαγή.  

Πξάγκαηη, νη εξγαδφκελνη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, ππνζηήξημαλ φηη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά απφ ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιαγήο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ 

πξφζεζε ηνπο λα ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζηελ εηζαγσγή κηαο αιιαγήο. Δπίζεο, κέζσ 

ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη νη εξγαδφκελνη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη απφ ηε δέζκεπζε γηα αιιαγή, γηα ηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Γειαδή κε άιια ιφγηα, νη εξγαδφκελνη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

ππνζηεξίδνπλ φηη νπζηαζηηθά αληηζηέθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο, ελψ ε 

αληίζηαζε ηνπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη ηε 

δέζκεπζε γηα αιιαγή. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

παξνπζηάδνπλ κηα επηθπιαθηηθφηεηα θαη άξλεζε γηα ηηο λέεο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα ησλ ειιεληθψλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ηελ πςειή γξαθεηνθξαηία θαη ηηο αιιεπάιιειεο κηθξέο ή 

κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνιχ ζπρλά, 

νδεγψληαο ζηελ αληίζηαζε γηα αιιαγέο, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ επεξγεηηθέο θαη σθέιηκεο γηα απηνχο.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πέξαλ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνπο θνξείο ηεο αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ επηρεηξνχκελε αλαδηάξζξσζε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. Με ην λα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη νη νπνίνη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ δηνίθεζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, θαη επηπιένλ είλαη ελ κέξεη αληίζεηνη ζηηο αιιαγέο, ηίζεηαη ζεκαληηθφ 

δήηεκα γηα ηελ επηηπρία θαη βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ.  

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηα παξαπάλσ, νη νξγαληζκνί ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο λένπο θαη ζηα άηνκα κε ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ψζηε λα επηθνηλσλνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αιιαγψλ θαη λα ηνπο 

δίλεηαη ε επθαηξία κάζεζεο, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, έλαο 

παξάγνληαο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε άγλνηα ηνπο (Oreg,  

2003). Δπηπιένλ, εάλ ν νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

γηα ηελ εηζαγσγή κηαο αιιαγήο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, 

δίλνληαο ηνπο θίλεηξα θαη επηπιένλ κπφλνπο, ζα πξέπεη λα αθνχλε ηηο απφςεηο θαη ηηο 

ζθέςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα ηνπο βνεζνχλ λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηθαηνζχλε ζηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, 



 77 
 

ελψ ε δπζπηζηία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη έλαο παξάγνληαο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηνλ θφβν πνπ πξνθχπηεη 

απφ κηα αιιαγή, κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο βνήζεηαο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα απνβάιινπλ ηνπο θφβνπο ηνπο θαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηελ 

αιιαγή. ηαλ κηα αιιαγή κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηνπο παξέρνληαη επθαηξίεο 

γηα κάζεζε θαη αλάπηπμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πην πηζαλφ νη εξγαδφκελνη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο, θαη λα παξακεξηζηεί ν 

θφβνο ηνπο γηα ηελ λέα αιιαγή πνπ θέξλεη αβεβαηφηεηα. 

Χζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε θάζε έξεπλα, έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε, έρεη 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Αξρηθά, ε επηινγή εξγαδνκέλσλ απφ ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ίζσο ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, εθφζνλ ηδαληθά ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είραλ ζπγθεληξσζεί 

πιεξνθνξίεο θαη απφ εξγαδνκέλνπο ζε άιια παλεπηζηήκηα. Δπηπξφζζεηα, ζα ήηαλ 

επηζπκεηφ λα εμαζθαιηζηεί κηα κεγαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζην δείγκα κέζσ 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, σζηφζν ε απνπζία κηαο νξγαλσκέλεο θαη 

αμηφπηζηεο βάζεο δεδνκέλσλ, καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο δείγκαηνο πνπ ζα 

βνεζνχζε ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σέινο, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο γηα ηελ αιιαγή, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο 

πηπρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κηα αιιαγή, φπσο ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε πξφζεζε απνρψξεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Παξφια 

απηά, νη ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί αληηζηαζκίδνληαη απφ ηελ δχλακε θαη 

ζπλεηζθνξά ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ.  
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Α. Γημογραθικά ηοιτεία  

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε  ηα  παξαθάησ  ζηνηρεία βάδνληαο έλα “x” ζην αληίζηνηρν 

ηεηξαγσλάθη. 

 

Προζωπικά ζηοιτεία  

1.  Φχιν  
 Άλδξαο 

 Γπλαίθα  

2.   Ζιηθία  

 18 – 32 

 33 - 44 

 45 - 56 

 56+ 

3.  Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ / Λπθείνπ 

 Απφθνηηνο Α.Σ.Δ.Η. 

 Απφθνηηνο Α.Δ.Η. 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

 Άιιν 

:_______________________________ 

4.   Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Άγακνο/ε 

 Έγγακνο/ε 

 Γηαδεπγκέλνο /ε 

 Άιιν:____________ 

Δργαζιακό καθεζηώς 

5.  Σν θαζεζηψο εξγαζίαο ζαο 

 Μφληκνο 

 Δθπαηδεπφκελνο/ε  

 πκβαζηνχρνο 

 Άιιν: _____________  

6.  Υξφλνο πξνυπεξεζίαο 

 Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 

 1 – 5 ρξφληα 

 6 – 9 ρξφληα 

 10 ρξφληα θαη πάλσ 
 

Β. Δρωηήζεις ποσ αθορούν ηην ζσζηηούμενη αλλαγή ζηη λειηοσργία ηων 

Γραμμαηειών καθώς κι εζάς, ως εργαζόμενο/η και ως άηομο.  

Παξαθαιψ θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ αληαλαθιά πεξηζζφηεξν ηελ άπνςή ζαο γηα θαζεκία 

απφ ηηο  παξαθάησ δειψζεηο. 

1 2 3 4 5 

διαθωνώ απόλσηα διαθωνώ Οσδέηερος/η ζσμθωνώ ζσμθωνώ απόλσηα 

 

Δρωηήζεις ζτεηικές με ηην εθαρμογή ηων Ζλεκηρονικών 

Τπηρεζιών ζηις Γραμμαηείες ηοσ Α.Π.Θ.  
Απανηήζεις 

1 Αλεζπρψ γηα ην πψο ζα είλαη ηα πξάγκαηα κεηά ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

2 
Δίκαη πηεζκέλνο/ε απφ φια απηά πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ εμαηηίαο 

ηεο αιιαγήο. 
1 2 3 4 5 
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3 
Πξνζπαζψ λα κε ζθέθηνκαη γηα ηελ αιιαγή, γηαηί φηαλ ην θάλσ 

αγρψλνκαη πνιχ. 
1 2 3 4 5 

4 Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο/ε κε απηή ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

5 ιε απηή ε αιιαγή κε θάλεη λα ζπκψλσ. 1 2 3 4 5 

6 Δίκαη πξαγκαηηθά ζηελαρσξεκέλνο/ε κε ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

7 Γε λνκίδσ φηη ε αιιαγή απηή είλαη απαξαίηεηε. 1 2 3 4 5 

8 
Θα είκαη θαιχηεξα κεηά ηελ αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθνκαη ηψξα. 
1 2 3 4 5 

9 Ννκίδσ φηη είλαη θαιφ πνπ ζα θάλνπκε απηή ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

10 Ζ αιιαγή ζα καο θάλεη θαιφ. 1 2 3 4 5 

11 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, ζα πξνζπαζψ λα δνπιεχσ 

ιηγφηεξν. 
1 2 3 4 5 

12 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, ζα πξνζπαζψ λα 

πεξηνξίζσ ηνλ ρξφλν πνπ πεξλάσ δνπιεχνληαο ζην γξαθείν (π.ρ. 

ζα θάλσ κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα γηα θαθέ, θηι). 

1 2 3 4 5 

13 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, είλαη πηζαλφ ε πξνζνρή 

κνπ λα απνζπάηαη πνιχ εχθνια. 
1 2 3 4 5 

14 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, δελ ζα είκαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθφο/ή ή απνδνηηθφο/ή φπσο ζπλήζσο. 
1 2 3 4 5 

15 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, ζα είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα παξαθηλήζσ ηνλ εαπηφ κνπ λα θάλεη απηά πνπ μέξσ 

φηη πξέπεη. 

1 2 3 4 5 

16 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή ζα είκαη ιηγφηεξν 

αλεθηηθφο/ή κε ηνπο άιινπο. 
1 2 3 4 5 

17 
Ννκίδσ φηη φηαλ εθαξκνζηεί ε αιιαγή, νη ζρέζεηο κνπ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ απηή ηελ 

αιιαγή. 

1 2 3 4 5 

18 Ννκίδσ φηη ε νξγάλσζή κνπ ζα επσθειεζεί απφ απηή ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

19 
Ο νξγαληζκφο καο πξφθεηηαη λα είλαη πην παξαγσγηθφο φηαλ ζα 

εθαξκνζηεί απηή ηελ αιιαγή. 
1 2 3 4 5 

20 
ηαλ πηνζεηήζνπκε απηή ηελ αιιαγή, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχκε θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο φζσλ εμππεξεηνχκε. 
1 2 3 4 5 

21 
Απηή ε αιιαγή ζα βειηηψζεη ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ καο. 
1 2 3 4 5 

22 
Ζ αιιαγή απηή ηαηξηάδεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ 

καο. 
1 2 3 4 5 

23 
Απηή ε αιιαγή αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη μεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ, ρηίδνληαο φκσο πάλσ ζηα  ζεηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. 
1 2 3 4 5 

24 Ζ αιιαγή απηή ζα βειηηψζεη ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο καο. 1 2 3 4 5 

25 
Καηαιαβαίλσ πψο απηή ε αιιαγή ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ καο 

λα θηάζεη εθεί πνπ πξνζπαζεί. 
1 2 3 4 5 

26 
Απηή ε αιιαγή είλαη κηα «γξήγνξε ιχζε» γηα ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 
1 2 3 4 5 

27 Δίκαη επηθπιαθηηθφο/ή κε ηελ ππφζρεζε φηη ηα πξάγκαηα ζα είλαη 1 2 3 4 5 
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θαιχηεξα γηα ηνλ νξγαληζκφ κεηά ηελ αιιαγή. 

28 Ζ αιιαγή απηή απνθιίλεη απφ ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ καο. 1 2 3 4 5 

29 Τπάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη γηα λα θάλνπκε απηή ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

30 

 

Τπάξρεη  κηα ζεηξά απφ νξζνινγηθνχο ιφγνπο γηα ην γηαηί πξέπεη 

λα γίλεη απηή ε αιιαγή. 
1 2 3 4 5 

31 Καλείο δελ εμήγεζε γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεη απηή ε αιιαγή. 1 2 3 4 5 

32 Ζ αιιαγή απηή είλαη ζαθψο απαξαίηεηε. 1 2 3 4 5 

33 
Ο ρξφλνο πνπ πξφθεηηαη λα μνδέςνπκε ζηελ αιιαγή απηή είλαη 

πξνηηκφηεξν λα δαπαλεζεί ζε θάηη άιιν. 
1 2 3 4 5 

34 
Ννκίδσ φηη εθαξκφδνπκε απηή ηελ αιιαγή κφλν θαη κφλν επεηδή 

κπνξνχκε. 
1 2 3 4 5 

35 
Ννκίδσ φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

θάλνπλ ηελ αιιαγή απαξαίηεηε. 
1 2 3 4 5 

36 
Γελ θαηαιαβαίλσ πψο απηή ε αιιαγή ζα θάλεη ηα πξάγκαηα 

θαιχηεξα απφ φ,ηη είλαη ηψξα. 
1 2 3 4 5 

37 
ε φ, ηη κε αθνξά, ν νξγαληζκφο καο δελ έρεη έλα πξνβιήκαηα πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ απηή ηελ αιιαγή. 
1 2 3 4 5 

38 
Δίκαη θαρχπνπηνο/ε γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή. 
1 2 3 4 5 

39 
Ζ αιιαγή απηή ζρεδηάζηεθε κεηά απφ κηα νξζή αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
1 2 3 4 5 

40 
Δίλαη θξίζηκν γηα καο λα θηλεζνχκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

θηλνχκαζηε κε απηή ηελ αιιαγή. 
1 2 3 4 5 

41 
Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο ε θχζε ηεο δνπιεηάο κνπ ζα 

αιιάμεη. 
1 2 3 4 5 

42 
Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο νη επζχλεο ηεο εξγαζίαο κνπ 

ζα αιιάμνπλ. 
1 2 3 4 5 

43 
Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο, νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

κνπ ζα είλαη κεγαιχηεξεο.  
1 2 3 4 5 

44 
Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο αλακέλεηαη λα θάλσ 

πεξηζζφηεξε δνπιεηά απφ φ,ηη ζπλήζσο. 
1 2 3 4 5 

45 Θα θάλσ φ, ηη κπνξψ γηα λα βνεζήζσ λα πεηχρεη απηή ε αιιαγή.  1 2 3 4 5 

46 Θα ζηεξίμσ απφιπηα απηή ηελ αιιαγή. 1 2 3 4 5 

47 
Θα πξνζπαζήζσ λα πείζσ ηνπο άιινπο λα ππνζηεξίμνπλ απηήλ 

ηελ αιιαγή.  
1 2 3 4 5 

48 
Θα ππνζηεξίμσ πιήξσο ηνλ πξντζηάκελφ/ηελ πξντζηακέλε  κνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο αιιαγήο. 
1 2 3 4 5 

49 

ηαλ πιεξνθνξνχκαη γηα κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ γίλνληαη ηα πξάγκαηα ζην εξγαζηαθφ κνπ πεξηβάιινλ, 

ε πξψηε κνπ αληίδξαζε είλαη λα αληηδξψ ζε απηή. 

1 2 3 4 5 

50 Γεληθά, είκαη αλνηρηφο/ή ζε αιιαγέο ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ. 1 2 3 4 5 

51 
Γεληθά, απνδέρνκαη ηηο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φηαλ 

ζηεξίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελφ/ηελ πξντζηακέλε κνπ. 
1 2 3 4 5 

52 
Γεληθά, αληηζηέθνκαη ζηηο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ. 
1 2 3 4 5 
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53 
Θεσξψ φηη νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα 

εξγαζίαο κνπ. 
1 2 3 4 5 

54 
πλήζσο νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο βειηηψλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά κνπ. 
1 2 3 4 5 

55 
Δκπηζηεχνκαη ηνλ πξντζηάκελφ/ηελ πξντζηακέλε  κνπ φηαλ 

εηζάγεη  αιιαγέο ζηελ εξγαζία κνπ. 
1 2 3 4 5 

56 Νηψζσ αξθεηά ζίγνπξνο/ε φηαλ εηζάγνληαη αιιαγέο. 1 2 3 4 5 

57 
Δκπηζηεχνκαη ηνλ νξγαληζκφ κνπ γηα ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιαγψλ. 
1 2 3 4 5 

58 πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ παξνχζα εξγαζία κνπ. 1 2 3 4 5 

59 
πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε θπζηθή εξγαζηαθή κνπ 

θαηάζηαζε. 
1 2 3 4 5 

60 πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο ψξεο εξγαζίαο κνπ. 1 2 3 4 5 

61 
πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο απνιαβέο κνπ απφ ηελ 

ησξηλή εξγαζία κνπ. 
1 2 3 4 5 

62 
Γεληθά, ε επηηπρία κνπ εμαξηάηαη απφ ην αλ είκαη αξθεηά 

ηπρεξφο/ή, ζην ζσζηφ κέξνο, ηε ζσζηή ζηηγκή. 
1 2 3 4 5 

63 ε κεγάιν βαζκφ, ε δσή κνπ ειέγρεηαη απφ ηπραία γεγνλφηα. 1 2 3 4 5 

64 
ηαλ παίξλσ απηφ πνπ ζέισ, είλαη ζπλήζσο επεηδή είκαη 

ηπρεξφο/ή. 
1 2 3 4 5 

65 Ζ δσή κνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηθέο κνπ ελέξγεηεο. 1 2 3 4 5 

66 
ηαλ παίξλσ απηφ πνπ ζέισ, είλαη ζπλήζσο επεηδή δνπιεχσ 

ζθιεξά γη‟ απηφ. 
1 2 3 4 5 

67 
Γε ζεσξψ φηη έρεη λφεκα λα θάλσ καθξφπλνα ζρέδηα, αθνχ ηα 

πξάγκαηα θαηαιήγνπλ λα είλαη δήηεκα θαθήο ηχρεο. 
1 2 3 4 5 

68 
Ζ επηηπρία ζηε δσή κνπ, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ηθαλφηεηέο 

κνπ. 
1 2 3 4 5 

69 
Νηψζσ πσο φ,ηη  ζπκβαίλεη ζηε δσή κνπ είλαη θαζνξηζκέλν 

θπξίσο απφ αλζξψπνπο κε ηζρπξέο ζέζεηο. 
1 2 3 4 5 

70 Έρσ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο κνπ. 1 2 3 4 5 

71 Ζ επηηπρία ζηελ εξγαζία κνπ είλαη θπξίσο δήηεκα ηχρεο. 1 2 3 4 5 

 

 

ας εσταριζηούμε πολύ για ηη ζσνεργαζία ζας!  


