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Εισαγωγή 
 

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει τους λόγους για 

τους οποίους παρουσιάζεται η αντίσταση στην αλλαγή, να εντοπίσει τα λάθη που 

γίνονται από τους μάνατζερ στη διαχείρισή της και να προτείνει κάποιους 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Σε έναν ολοένα και αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κόσμο ,η αλλαγή είναι 

απαραίτητη. Ο ανταγωνισμός είναι πλέον τόσο μεγάλος που οποιαδήποτε 

επιχείρηση αργήσει έστω και λίγο να εκσυγχρονιστεί κινδυνεύει με εξαφάνιση.  

Οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα εξαρτώνται από την επίδοση των εργαζομένων 

τους. Όσο αυτοί είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους αλλά και αφοσιωμένοι 

στους στόχους και το όραμα της επιχείρησης, όλα θα κυλούν ομαλά (Schein, E. H., 

2010). Από τη στιγμή όμως που το προσωπικό της επιχείρησης υπολειτουργήσει, θα 

δημιουργηθούν προβλήματα σε όλους τους τομείς. 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, είναι ζωτικής σημασίας οι επιχειρήσεις να 

αλλάζουν αλλά και αυτές οι αλλαγές να αφομοιώνονται από το προσωπικό της. 
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1o Κεφάλαιο: Γιατί συμβαίνει η αντίσταση στην 
αλλαγή; 
 

 

Βιολογική συσχέτιση 
 

Ας εξετάσουμε αρχικά τη βιολογική προσέγγιση της κατάστασης. Τι μας λέει 

η επιστήμη; Τι έχει προκύψει μετά από έρευνες; 

Ένας λόγος έχει να κάνει με τη φύση της ανθρώπινης μνήμης και τη σχέση 

της με τη συνειδητή προσοχή. Υπάρχει ένα είδος μνήμης που ονομάζεται 

λειτουργική . Μέσω αυτής οι αντιλήψεις  και οι ιδέες του ατόμου συγκρίνονται με 

άλλες πληροφορίες. Η λειτουργική μνήμη ανακαλείται συνήθως όταν το άτομο 

συναντάει κάτι νέο. Όταν για παράδειγμα στο σούπερ μάρκετ κοιτάμε ένα νέο 

προϊόν και αυτόματα κάνουμε στο μυαλό μας της σύγκριση των χαρακτηριστικών 

του με το προϊόν που χρησιμοποιούμε ήδη, ενεργοποιείται η λειτουργική μας 

μνήμη. Αυτό το είδος μνήμης ενεργοποιεί τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου 

μας, ένα κομμάτι του εγκεφάλου που είναι πολύ ενεργοβόρο. 

Από την άλλη μεριά τα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου λειτουργούν σε 

καταστάσεις ρουτίνας, σε γνωστές δραστηριότητες. Για να κάνουμε έναν 

παραλληλισμό με το παράδειγμα του σούπερ μάρκετ, είναι σαν να ψωνίζουμε και 

να βάζουμε στο καρότσι μας κάποιο προϊόν που γνωρίζουμε ήδη χωρίς να δώσουμε 

ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός, ίσως αργότερα να μη θυμόμαστε καν την κίνηση 

αυτή. Για να λειτουργήσει αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου που βρίσκεται κοντά 

στον φλοιό απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αυτό που απαιτείται για 

τη λειτουργία της λειτουργικής μνήμης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι αυτές οι 

συνδέσεις του εγκεφάλου έχουν γίνει επανειλημμένως με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος 

να έχει εκπαιδευτεί και να τις κάνει σχεδόν αυτόματα. 

 

 

Γιατί οι άνθρωποι αντιστέκονται τόσο έντονα στην 

αλλαγή, ακόμα και όταν αυτή είναι για προσωπικό 

τους όφελος; 
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Τα βασικά γάγγλια λειτουργούν άψογα χωρίς τη συμμετοχή της συνειδητής 

σκέψης σε οποιαδήποτε κίνηση ρουτίνας. Σε αντίθεση η λειτουργική μνήμη 

κουράζεται πολύ εύκολα και μπορεί να συγκρατήσει περιορισμένο αριθμό 

πληροφοριών κάθε φορά. Κάθε ενέργεια λοιπόν που γίνεται επανειλημμένως –σε 

σημείο που γίνεται πλέον συνήθεια- τείνει να καταλήγει στα βασικά γάγγλια ώστε 

να ελευθερωθούν και οι πόροι επεξεργασίας νέων πληροφοριών. 

 

 

Εικόνα 1.1: Αναπαράσταση την πολύπλοκης λειτουργίας του εγκεφάλου. 

 

Πολλές από τις καθημερινές μας εργασιακές ενέργειες, το περιεχόμενο της 

καθημερινής μας ρουτίνας, διαχειρίζεται από τα βασικά γάγγλια. Το να 

προσπαθήσει κανείς να αλλάξει κάτι στη ρουτίνα αυτή απαιτεί μεγάλη προσπάθεια 

και κατανάλωση ενέργειας καθώς πρέπει να έχει την προσοχή του συνεχώς 

στραμμένη εκεί. Αυτό συνήθως μεταφράζεται ως ένα δυσάρεστο συναίσθημα που 

μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα γι’ αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 

αποφύγουμε αυτή την αλλαγή. 

Ο Edmund Rolls πρώτος υπέδειξε ένα παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς 

στις αρχές του 1980. Ο Dr Rolls (David Rock D. & Schwartz J., 2016), σε μια μελέτη 

συμπεριφοράς πιθήκων, ανακάλυψε ότι η διαχείριση των αλλαγών στο άμεσο 

περιβάλλον των πιθήκων πυροδοτούσε σημαντικά πιο έντονες  αντιδράσεις των 
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νευρώνων των πιθήκων από τη διαχείριση της καθημερινής τους ρουτίνας. Αυτό το 

πείραμα επιβεβαιώνει τη θεωρία που αναφέρουμε παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 1.2: “Οι άνθρωποι δεν αντιστέκονται στην αλλαγή. Αντιστέκονται στο να 

αλλάξουν.” – Peter M. Senge 

 

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η αλλαγή προκαλεί δυσκολία έχει να κάνει 

με τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι έχουν εξελίξει 

μια ικανότητα να ανιχνεύουν αυτό που οι νευρολόγοι αποκαλούν «λάθη» δηλαδή 

αντιληπτές διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα και το αναμενόμενο. Για 

παράδειγμα όταν δώσουμε σε κάποιον μια καραμέλα που κανονικά θα είχε γλυκιά 

γεύση ενώ αυτή στην πραγματικότητα είναι πικρή, με το που αυτός θα τη δοκιμάσει 

ο εγκέφαλός του θα σημάνει «λάθος».  Αυτό στην πράξη σημαίνει εκπομπή πολύ 

ισχυρών σημάτων στον εγκέφαλο η οποία είναι πολύ ενεργοβόρα διαδικασία. 

Τα σήματα «λάθους» δημιουργούνται από το μέρος του εγκεφάλου που 

ονομάζεται εμπρόσθιος φλοιός. Βρίσκεται πάνω από τα μάτια και είναι στενά 

συνδεδεμένος με το τμήμα φόβου του εγκεφάλου το οποίο βρίσκεται σε μία δομή 

που ονομάζεται αμυγδαλή. Η αμυγδαλή μαζί με τον εμπρόσθιο φλοιό είναι από τα 

αρχαιότερα κομμάτια των εγκεφάλων των θηλαστικών, είναι απομεινάρια της 

εξελικτικής διαδικασίας.  Όταν αυτά τα σημεία ενεργοποιηθούν ξοδεύουν 

μεταβολική ενέργεια εις βάρος της προμετωπικής περιοχής η οποία προωθεί και 

υποστηρίζει υψηλότερες διανοητικές λειτουργίες.  Η προμετωπική περιοχή ενώ 

είναι πολύ εξελιγμένη στον άνθρωπο, δεν υπάρχει σε κατώτερους οργανισμούς. 
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Όταν λοιπόν εντοπίζεται κάποιο «λάθος» και ο εγκέφαλος αναγκάζεται να 

λειτουργήσει με την αμυγδαλή, το άτομο γίνεται πιο συναισθηματικό και δρα πιο 

αυθόρμητα, τα ζωώδη ένστικτά του βγαίνουν στην επιφάνεια. 

 

Για να μπορέσει κανείς να ελέγξει αυτή τη διαδικασία και να μην επηρεαστεί 

από τα συναισθήματα και τα ένστικτά του απαιτείται πολύ δυνατή θέληση. Το να 

προσπαθήσει κανείς να αλλάξει τη συμπεριφορά κάποιου, ακόμα και με την 

καλύτερη αιτιολόγηση, θα προκαλέσει σε αυτόν δυσαρέσκεια-δυσκολία. Ο 

εγκέφαλος στέλνει πολύ ισχυρά μηνύματα ότι κάτι πάει λάθος και η ικανότητα για 

αναλυτικότερη και πιο καθαρή σκέψη μειώνεται. Η αλλαγή από μόνη της λοιπόν 

προκαλεί στρες. 

 

Καθημερινή συσχέτιση 
 

Μετά από αυτή τη βιολογική προσέγγιση που μελετάει ουσιαστικά το πώς 

είναι φτιαγμένος να αντιδρά σε οποιαδήποτε αλλαγή ο άνθρωπος, ας εξετάσουμε 

την ειδική περίπτωση της αλλαγής στην καθημερινότητα.  

Είναι στη φύση του ανθρώπου να προτιμάει τη σταθερότητα και ό,τι είναι 

προβλέψιμο στην προσωπική αλλά και την επαγγελματική του ζωή, μέχρι 

τουλάχιστον να γίνει αντιληπτό από τον ίδιο το κέρδος που θα έχει από την όποια 

αλλαγή. Αν αυτό το κέρδος αξίζει το επικείμενο ρίσκο και τις  υποθάλπτουσες 

απειλές  τότε το προσωπικό συμφέρον προστάζει τη συμφωνία στην αλλαγή. 

Σπάνια η αντίσταση στην αλλαγή είναι παράλογη στο μυαλό του ατόμου, η 

συμπεριφορά του εκείνη τη στιγμή είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ίσα ίσα από τη 

δική του οπτική γωνία η προτεινόμενη αλλαγή πλήττει τα συμφέροντά του. 

Άλλωστε η έκφραση ότι «ο άνθρωπος δεν αλλάζει» δεν έχει βγει τυχαία. 

 

 

About twenty percent of the people are against any 

change. 

Robert F. Kennedy (Adenle C. ,2012) 
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Εργασιακή συσχέτιση 
 

Ας εξετάσουμε τώρα την ειδικότερη περίπτωση της αντίστασης στην αλλαγή 

στον εργασιακό χώρο. Κάποιες φορές η ανάγκη των επιχειρήσεων να εξελιχθούν 

προστάζει και την αλλαγή των δεξιοτήτων των υπαλλήλων. Κάποιοι από αυτούς 

είναι λογικό να πιστεύουν ότι δε θα μπορέσουν αν υποστηρίξουν αυτή τη 

μετάβαση. Αν δε γίνει ξεκάθαρο στον καθένα το προσωπικό του κέρδος λόγω αυτής 

της αλλαγής, άμεσο ή έστω έμμεσο, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα προβάλει 

αντιστάσεις. 

 

Εικόνα 1.3: Μια προσομοίωση της αντίστασης που μπορεί να συμβαίνει μεταξύ 

υπαλλήλων και διοίκησης 

 

Ανάλογα με το πόσο είναι ευχαριστημένος ο υπάλληλος από τη δουλειά του 

και τις εργασιακές συνθήκες γενικότερα, αντιδράει καλύτερα ή χειρότερα σε 

επικείμενη αλλαγή. Όσο πιο ευχαριστημένος είναι, τόσο πιο εύκολα θα δεχτεί 

κάποια αλλαγή. Ο δυσαρεστημένος θα δει την αλλαγή ως ακόμα μία ενοχλητική 

λεπτομέρεια της δουλειάς του. 

Ένας λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σε οποιαδήποτε 

αλλαγή στον εργασιακό χώρο είναι η κακή διαχείριση αυτής της αλλαγής από τους 

μάνατζερ (Adenle C., 2012). Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα παρουσιαστεί στους 

υπαλλήλους μια επερχόμενη αλλαγή, καθορίζει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και τις 

αντιδράσεις τους. Κανείς δεν πρόκειται να βοηθήσει τη διαδικασία της αλλαγής αν 

δεν πειστεί ότι είναι σημαντική η ύπαρξή της. Μπορεί κιόλας να υπονομεύσει τον 

υπεύθυνο της αλλαγής ώστε να δικαιολογήσει την αντίστασή του. 

Όσο κρατούνται μυστικά ή υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση τόσο θα 

μεγαλώνει το κλίμα της αβεβαιότητας μέσα στην επιχείρηση. Οι υπάλληλοι θα 

έχουν το άγχος ότι δε θα μπορέσουν να τα καταφέρουν καλά με τα νέα δεδομένα, 

άρα και θα προβάλλουν αντίσταση στην αλλαγή. 
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Όσο κανείς αισθάνεται ότι έχει κάποιο λόγο πάνω στη διαδικασία που 

ακολουθεί –στις νέες αλλαγές- τόσο περισσότερο θα τις δεχτεί και θα τις 

υποστηρίξει. Την αίσθηση αυτή του ελέγχου του την προσφέρει η ρουτίνα του 

οπότε κάποια αλλαγή πάνω στη ρουτίνα τον κάνει να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. Γι’ 

αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 

των αλλαγών (Serban, A., & Iorga, C., 2016). 

 

Εικόνα 1.4: Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσω πολλών αρετών. 

 

Αν η επιχείρηση έχει βεβαρημένο ιστορικό στη διαχείριση αλλαγών (Evard, 

B. L., & Gipple, C. A., 2011),  αν δηλαδή στο παρελθόν έχει διαχειριστεί με λάθος 

τρόπο μια αντίστοιχη κατάσταση, τότε οι εργαζόμενοι θα είναι ακόμα πιο 

επιφυλακτικοί ακόμα και αρνητικοί σε κάποια νέα αλλαγή. 

Μεγάλο ρόλο παίζουν ακόμα και τα προσωπικά βιώματα του καθενός 

(Adenle C., 2012). Αν η οικογένειά του αντιμετώπιζε τις αλλαγές ως κάτι 

ανεπιθύμητο το οποίο τάραζε την οικογενειακή τους γαλήνη τότε το άτομο θα έχει 

αντίστοιχη αντιμετώπιση σε κάποια αλλαγή στη δουλειά του. Από την άλλη θα είναι 

πιο εύκολο κανείς να αντιμετωπίσει θετικά μια αλλαγή αν και η οικογένειά του 

έβλεπε τις αλλαγές σαν ευκαιρία εξέλιξης ή έστω σαν κάτι φυσιολογικό. 

Η εμφάνιση αντίστασης μπορεί ακόμα να προέρχεται από συγκεκριμένες 

ομάδες εργαζομένων οι οποίες έχουν σχηματιστεί βάσει κοινών συμφερόντων και η 

αλλαγή πλήττει τα συμφέροντα αυτά. Πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της 

αλλαγής από τους εργαζόμενους παίζουν και τα προσωπικά συμφέροντα του  

καθενός. Είναι σίγουρο ότι αν αυτά πλήττονται, τότε ο εργαζόμενος θα παρουσιάσει 

έντονη αντίσταση. Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση ελέγχου η της εξουσίας που 

έχει ο εργαζόμενος στην επιχείρηση όπως επίσης το κοινωνικό του στάτους λόγω 
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της θέσης τους. Αν κάτι από αυτά απειληθεί λόγω της αλλαγής, τότε σίγουρα θα 

προκληθούν αντιδράσεις. 

Για όλους μας είναι πολύ σημαντικός ο ελεύθερος προσωπικός χρόνος εκτός 

εργασίας τον οποίο θα περάσουμε όπως εμείς θέλουμε. Αν λοιπόν οι αλλαγές 

οδηγούν στο οι εργαζόμενοι να έχουν πλέον λιγότερο προσωπικό χρόνο, τότε 

σίγουρα δε θα γίνουν εύκολα αποδεκτές. 

Ένα ακόμα κομμάτι, ίσως και το σημαντικότερο είναι αυτό της ασφάλειας 

που αισθάνεται ο εργαζόμενος. Αν για κάποιο λόγο η αλλαγή απειλήσει αρχικά την 

ίδια του τη θέση, αν πχ προστάζει τη μείωση των εργασιακών θέσεων, και το άτομο 

νιώσει ότι μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά, ή ακόμα κι αν νιώσει ότι η αλλαγή θα 

έχει κάποια επίπτωση στο μισθό του, θα παλέψει με νύχια και με δόντια για να την 

αποτρέψει. 

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αυτοπεποίθηση του ατόμου. Το να μην πιστεύει 

ο εργαζόμενος  ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις επερχόμενες αλλαγές, να μην 

πιστεύει ότι μπορεί να αποκτήσει τις νέες επιθυμητές δεξιότητες σίγουρα δε θα του 

δώσει κίνητρο να ακολουθήσει όπως επίσης και να πιστεύει ότι οι αλλαγές έρχονται 

πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολλές για να μπορέσει να τις ακολουθήσει επιτυχώς. 

 

Εικόνα 1.5: Σημασία δεν έχει πώς είσαι στην πραγματικότητα  αλλά πώς αισθάνεσαι 

μέσα σου 
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Τέλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη διαχείριση της αλλαγής 

είναι οι σχέσεις που έχει ο εργαζόμενος με τους συναδέλφους του, τους μάνατζερ 

(Adenle C. ,2014) αλλά και την ίδια την επιχείρηση. Αρνητικό αντίκτυπο θα έχει η 

πεποίθηση ότι οι συνάδελφοι  ή οι μάνατζερ του εργαζομένου είναι ανίκανοι. Το να 

μην εμπιστεύεται ή ακόμα να αντιπαθεί ο εργαζόμενος τους υπευθύνους του 

επίσης. Ακόμα και η πίεση από τους συναδέλφους στη μη συμμόρφωση με τις 

αλλαγές μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά (Reddy C., 2010). 

Το να νιώθει ο εργαζόμενος ότι η επιχείρηση στην οποία δουλεύει δεν έχει 

το δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν οποιαδήποτε αλλαγή είναι σίγουρα κάτι το 

οποίο θα κάνει τον εργαζόμενο να μην ακολουθήσει την αλλαγή όπως επίσης και η 

έλλειψη υποστήριξης από την επιχείρηση (Leslie A., 2003). Η πεποίθηση ότι η 

αλλαγή δε θα συμβεί τελικά, ότι δεν είναι κάτι σίγουρο λόγω κακής επικοινωνίας 

από τη μεριά της διεύθυνσης αλλά και αποτυχημένων προσπαθειών αλλαγής στο 

παρελθόν δικαιολογούν στο μυαλό του εργαζομένου τη μη συμμόρφωσή του με τα 

νέα δεδομένα. 
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2ο Κεφάλαιο: Ποια είναι τα κυριότερα λάθη 
στην αντιμετώπιση της αντίστασης 
 

 

Σημάδια 
 

Φυσικά και υπάρχουν λάθος χειρισμοί στην αντιμετώπιση των αλλαγών. 

Όσο πεπειραμένο και να είναι το προσωπικό που αναλαμβάνει τη διαχείριση των 

αλλαγών, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πέσει σε κάποια ατοπήματα. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα κυριότερα από αυτά. 

             Είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να αναγνωρίζει εγκαίρως τα σημάδια του 

επερχόμενου προβλήματος (Sinha R., 2014), όσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζει 

κανείς στο ίδιο του το σώμα ότι ο πόνος που νιώθει είναι προειδοποιητικό σημάδι 

ότι κάτι δεν πάει καλά. 

 

Εικόνα 2.1: Καμιά φορά δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τον στόχο σου. 

 

Η αποδοχή μιας νέας πραγματικότητας γίνεται με βασικό εργαλείο τον 

αμοιβαίο σεβασμό, αυτού που προκαλεί την αλλαγή και αυτού που καλείται να την 

δεχτεί. Ένα μεγάλο λάθος της διεύθυνσης είναι να εισάγει κάποιες αλλαγές με 

τρόπο προσβλητικό ή απότομο ή με πολύ κακό συγχρονισμό (Tanner R., 2017). 

Είναι άτοπο να διαχειριστεί κανείς την αλλαγή ως ένα μεμονωμένο γεγονός και όχι 

ως μια πνευματική, σωματική και συναισθηματική διαδικασία. Η αλλαγή είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. 
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Κυριότερα λάθη 
 

Το ειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει τη διαδικασία της αλλαγής 

επικεντρώνεται κυρίως στο τεχνολογικό κομμάτι της αλλαγής με αποτέλεσμα να μη 

λαμβάνει υπόψη του μια πλειάδα παραγόντων που μπορούν να ενοχλήσουν τους 

εμπλεκόμενους. Ακόμα ένα τυφλό σημείο στη διαδικασία του ειδικευμένου 

προσωπικού που συνδέεται με το τεχνικό κομμάτι, είναι ότι δε λαμβάνουν όσο 

υπόψη τους θα έπρεπε την εμπειρία των υπευθύνων παραγωγής (Sinha R., 2014). 

Από τη μία οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν να εντοπίζουν πρακτικά προβλήματα 

στη διαδικασία της αλλαγής και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις πριν να είναι 

αργά. Από την άλλη λόγω της υπάρχουσας σχέσης τους με το προσωπικό της 

επιχείρησης μπορούν να βοηθήσουν τους ειδικούς στο να περάσουν πιο εύκολα την 

αλλαγή.  

 

 

Εικόνα 2.2: Οι παγίδες βρίσκονται παντού και είναι επικίνδυνο να «γλιστρήσεις». 

 

Όταν οι μάνατζερ δεν έχουν ενστερνιστεί πλήρως τις αλλαγές αλλά δρουν ως 

απλοί αγγελιαφόροι τότε προκύπτει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ της διεύθυνσης 

και του προσωπικού (Jellison, J. M., 1993). Είναι πολύ σημαντικό επίσης οι ειδικοί 

να γνωρίζουν ότι ακόμα και μετά από προσεκτικό σχεδιασμό της διαδικασίας της 

αλλαγής χρειάζεται χρόνος ώστε αυτά τα σχέδια να γίνουν πράξη και μάλιστα με 

επιτυχία. 
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Συμμετέχοντες στην έρευνα benchmarking του Porsci το 2013 (Hiatt J., 1996)  

σχολίασαν στο ποσοστό αντίστασης που παρατήρησαν σε εργαζόμενους και 

μάνατζερ το οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να  είχε αποφευχθεί μέσω 

αποτελεσματικότερων χειρισμών της διεύθυνσης. 

 

Εικόνα 2.3: Ποσοστά της εργασιακής αντίστασης που θα μπορούσε να είχε 

αποφευχθεί για τα έτη 2009, 2011, 2013 (Hiatt J., 1996). 

 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.3, το 32% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι με 

διαφορετικούς χειρισμούς της διεύθυνσης θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί 

περίπου το 33% της αντίστασης. Το 26% πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό είναι περίπου 

26% . Ένα άλλο 26% πιστεύει ότι το ποσοστό ανέρχεται στο 24% περίπου. Το 10%  

των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό φτάνει περίπου το 10% ενώ μόλις 

το 6% πιστεύει ότι το ποσοστό φτάνει περίπου το 6% της αντίστασης. Βλέπουμε 

λοιπόν ότι η πεποίθηση των συμμετεχόντων είναι ότι οι χειρισμοί της διοίκησης 

είναι υψηλής σημασίας στην αποδοχή των αλλαγών από τους εργαζόμενους. 

Στους διάφορους οργανισμούς, η πλειοψηφία της αποτυχίας των αλλαγών 

μεγάλης κλίμακας οφείλεται στο ότι δε δίδεται η απαραίτητη σημασία στο γεγονός 

ότι πέρα από το σημαντικό ρόλο των ανώτερων μάνατζερ, εξίσου σημαντικός είναι 

και ο ρόλος των ενδιάμεσων μάνατζερ (Adenle C. ,2014). Η στήριξη , η απαραίτητη 

επικοινωνία και η ετοιμότητα για την αλλαγή των τελευταίων , μπορεί να βοηθήσει 

τους οργανισμούς να επιτύχουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά τις απαραίτητες 

αλλαγές. 

Πολύ σημαντικό λάθος που γίνεται στις περιόδους αλλαγών είναι να μην 

καταλαβαίνει κανείς το πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Το 60-
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75% των αποτυχημένων προσπαθειών για αλλαγή οφείλεται σε αυτόν τον πολύ 

σημαντικό παράγοντα και όχι σε λάθος στρατηγική. Ο συγγραφέας του 

Reengineering the Corporation , Michael Hammer (Goman, C. K., 2000),  αναφέρει : 

« Δεν ήμουν αρκετά έξυπνος σε ότι αφορά στους ανθρώπους. Υπερίσχυε το 

μηχανολογικό ιστορικό μου και δεν εκτιμούσα όσο έπρεπε την ανθρώπινη 

διάσταση. Έμαθα ότι αυτή είναι κρίσιμης σημασίας. 

 

Εικόνα 2.4: Χρειάζεται προσπάθεια και ρίσκο για να καταφέρεις την αλλαγή. 

 

Εξίσου σημαντικό λάθος είναι το να μη λαμβάνει κανείς υπόψη του ότι ο 

κάθε εργαζόμενος έχει διαφορετική αντίδραση στις αλλαγές. Κάποιοι είναι πιο 

δεκτικοί στις αλλαγές ενώ άλλοι όχι. Είναι σημαντικό να μπορούμε να εντοπίζουμε 

τους πιο δεκτικούς , να τους ενθαρρύνουμε και να τους παρατηρούμε ώστε να 

μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά τους σε όλη την επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 16 από 41 
 

Χαρακτηριστικά ατόμων που αντιδρούν θετικά στις 
αλλαγές 
 

Υπάρχουν 5 παράγοντες που καθορίζουν ποια άτομα διαχειρίζονται 

επιτυχώς τις αλλαγές (Goman, C. K., 2000): 

1. Η αυτοπεποίθηση. - Άτομα με αυτοπεποίθηση έχουν μεγαλύτερη πίστη στις 

δυνάμεις τους και στον εαυτό τους γενικότερα με αποτέλεσμα να φοβούνται 

λιγότερα το ρίσκο. Πολύ απλά γιατί ξέρουν πόσο καλοί είναι. 

2. Η πρόκληση. - Με κάθε αλλαγή έρχεται μαζί και ο κίνδυνος της αποτυχίας 

αλλά και η ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Είναι 

σημαντικό οι μάνατζερ να έχουν στην ομάδα τους άτομα που αναγνωρίζουν 

το ρίσκο της αλλαγής, τον ενδεχόμενο κίνδυνο αλλά και τις ενδεχόμενες 

ευκαιρίες και να είναι ενθουσιασμένοι με την προοπτική της εξέλιξης. 

3. Αποδοχή. - Κάποια άτομα από τη φύση τους είναι πιο ευπροσάρμοστα σε 

νέες καταστάσεις από κάποια άλλα. Είναι πολύ σημαντικό τα μέλη μιας 

ομάδας που αντιμετωπίζουν αλλαγές να είναι προσαρμοστικά, να είναι απλά 

χαλαρά και να δέχονται τις διάφορες αλλαγές. Είναι σίγουρο ότι η 

διεύθυνση θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως επίσης ότι αυτές οι 

κατευθυντήριες θα αναπροσαρμοστούν στην πορεία της αλλαγής. Αυτό που 

είναι απαραίτητο να υπάρχει από τη μεριά των εργαζομένων είναι από τη 

μία να είναι αφοσιωμένοι στην αλλαγή και από την άλλη να είναι ευέλικτοι 

στη διαδικασία αυτής. 

4. Ελαστικότητα. - Οι πιο ελαστικοί άνθρωποι, έχουν όχι μόνο δουλειά αλλά και 

ζωή. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός της δουλειάς, αθλούνται, τρώνε 

υγιεινά, έχουν χόμπι, φίλους και οικογένεια οπότε και συναισθηματική 

στήριξη. Μπορούν να συνδυάσουν την επαγγελματική και την προσωπική 

τους ζωή με μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερο στρες και να 

είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. 

5. Δημιουργικότητα. - Είναι πολύ σημαντικό κανείς να είναι δημιουργικός στον 

επαγγελματικό τομέα. Έτσι θα μπορέσει να επιβιώσει και να εξελιχθεί σε 

έναν ολοένα και αναπτυσσόμενο κόσμο. Μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει 

τα δημιουργικά άτομα σε μια επιχείρηση. Κατά κανόνα αμφισβητούν τις 

παγιωμένες διαδικασίες και τους κανονισμούς, ψάχνουν συνέχεια να βρουν 

τρόπους να βελτιώσουν τις παγιωμένες τακτικές, τις διαδικασίες, τον ίδιο 

τους τον εαυτό. Είναι πολύτιμα στελέχη μιας επιχείρησης καθώς έχουν 

καινοτόμες ιδέες που βοηθούν την ίδια την επιχείρηση. Εκτιμούν 

οποιαδήποτε επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει να τους μάθει νέα 

πράγματα και δεξιότητες. 
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Ποιοι τύποι εργαζομένων πιθανότερα θα 
παρουσιάσουν αντίσταση 
 

Παρόλο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με σιγουριά ποιοι εργαζόμενοι 

θα αντισταθούν στην αλλαγή, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως 

προδίδουν ότι ο εργαζόμενος δε θα θελήσει να αλλάξει κάτι στο περιβάλλον του 

(Hiatt J., 1996). 

 Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι πολύ ταυτισμένοι με τη δουλειά τους. 

 Οι υπάλληλοι οι οποίοι θεωρούν ότι η αλλαγή θα προσθέσει στο φόρτο 

εργασίας τους. 

 Οι εργαζόμενοι που έχουν εισάγει τον τρόπο με τον κινείται μια η 

διαδικασία μέχρι στιγμής. 

 Αυτοί οι οποίοι στην απόφαση της αλλαγής είχαν ψηφίσει κάποιο 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τελικά επικράτησε. 

 Όσοι ανταμείβονται πολύ γενναιόδωρα από τις υπάρχουσες συνθήκες 

εργασίας. 

 

 

Εικόνα 2.5: Διάφοροι λόγοι μας κάνουν μας κάνουν να πεισμώνουμε. 

 

Η ανειλικρίνεια είναι ακόμα ένας λάθος χειρισμός σε περίοδο αλλαγών. 

Μέσα στην προσπάθεια να παρουσιάσουμε μια αλλαγή ως κάτι θετικό για να 

προστατέψουμε τους συναδέλφους μας μπορεί να πέσουμε στην παγίδα να 

αποκρύπτουμε τη δύσκολη και δυσάρεστη πλευρά της αλλαγής αυτής. Όταν όμως η 

πλήρης αλήθεια αρχίσει να αποκαλύπτεται, θα χάνεται σταδιακά και η εμπιστοσύνη 

των εργαζομένων προς τη διεύθυνση και τους μάνατζερ. Πρέπει πάντα να  
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Αναφέρεται και παραπάνω πόσο σημαντική είναι η σωστή ενημέρωση των 

εμπλεκομένων στην αλλαγή. Το να μην κάνουμε ξεκάθαρη τη νέα συμφωνία μεταξύ 

διεύθυνσης και προσωπικού αποτελεί ατόπημα. Το αποτέλεσμα είναι οι 

εργαζόμενοι να ξέρουν τι πρόκειται να χάσουν με τις επερχόμενες αλλαγές αλλά όχι 

τι πρόκειται να κερδίσουν (Marker, A., 2010). Όσον αφορά στην ενημέρωση, είναι 

λάθος το να πιστεύει η διεύθυνση ότι ξεκάθαρη ενημέρωση του προσωπικού 

μπορεί να γίνει μέσω αυτών που θα ακούσουν τυχαία η θα διαβάσουν αόριστα από 

τα κεντρικά. 

Σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεχής και ουσιαστική 

πληροφόρηση. Είναι λογικό ο καθένας να έχει διάφορες απορίες πάνω στις αλλαγές 

οπότε είναι και απαραίτητο όσοι γνωρίζουν κάτι παραπάνω να είναι συνεχώς 

παρόντες για να τις λύσουν. Προσοχή αυτή η πληροφόρηση να περιορίζεται σε 

οτιδήποτε ουσιώδες και σημαντικό, δε θα βοηθήσουν πληροφορίες άνευ σημασίας. 

 

Εικόνα 2.6: Υπάρχει πιθανότητα να σωθείς, πριν «την πατήσεις». 

 

Ένας ακόμα λάθος χειρισμός είναι να προσπαθούμε να διαχειριστούμε την 

ολική μεταμόρφωση με την ίδια στρατηγική που θα διαχειριζόμασταν τη σταδιακή 

αλλαγή. Η τελευταία είναι συνεχής, προβλεπόμενη, γραμμική, ακολουθεί συνήθως 

την προηγούμενη ανοδική πορεία μας. Εν αντιθέσει η ολική μεταμόρφωση δεν έχει 

κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι μία διαδικασία στην οποία 

επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είναι συχνά απρόβλεπτη, μη 

λογική (καθώς πολλές φορές συμβαίνει όταν μια επιχείρηση φαινομενικά πηγαίνει 

καλά) . Τέλος το ότι πηγαίνουμε καλά μέχρι τώρα σίγουρα δεν υποδεικνύει ότι η 

μεταμόρφωση αυτή θα οδηγήσει στην επιτυχία. 

Από τους πιο λανθασμένους χειρισμούς που μπορεί να κάνει η διεύθυνση 

στην περίοδο της αλλαγής είναι να υποτιμήσει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Το να 

τις υποτιμήσουμε αυτόματα σημαίνει ότι τις χάνει και σε μια κρίσιμη περίοδο είναι 

σίγουρο ότι θα χρειαστεί όσες περισσότερες από τις δυνατότητες των εργαζομένων. 
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Τι μπορεί να προκαλέσει η μη συμμόρφωση στην 
αλλαγή 
 

Όταν υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή παρουσιάζονται συνήθως διάφορα 

προβλήματα στην επιχείρηση. Ένα από αυτά είναι ότι μπορεί να υπάρξουν 

σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των έργων. Μπορεί να γίνουν 

σημαντικά λάθη στη διαδικασία της παραγωγής (Moultry-Belcher L., 2009). ΟΙ 

καθυστερήσεις και τα λάθη με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε δυσαρεστημένους 

πελάτες (Lindgreen, A., & Wynstra, F., 2005). 

Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια κέρδους 

για την επιχείρηση και άρα τη δημιουργία προβλημάτων για όλα τα μέλη της 

επιχείρησης. 

 

Εικόνα 2.7: Ο κίνδυνος ελλοχεύει παντού. 

 

Η δυσλειτουργία ενός τμήματος της επιχείρησης μπορεί να προκαλέσει 

αλυσιδωτές ζημιές σε όλα τα υπόλοιπα τμήματά της. Αν για παράδειγμα η 

γραμματεία αρνηθεί να λειτουργήσει σωστά το καινούριο τηλεφωνικό κέντρο γιατί 

της φαίνεται πολύπλοκο, θα υπάρξει κακή επικοινωνία ανάμεσα στους υπαλλήλους 

και τους πελάτες, ανάμεσα στους υπαλλήλους και τους προμηθευτές , ακόμα και 

ανάμεσα στους υπαλλήλους μεταξύ τους. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι χάος θα 

προκληθεί σε όλη την επιχείρηση και πόσα προβλήματα θα δημιουργηθούν. 

Κάποιες φορές η αλλαγή δεν καταφέρνει ποτέ να περάσει καθώς μεγάλη 

μερίδα των εργαζομένων δεν την ενστερνίζονται ποτέ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

κινδυνέψει ολόκληρη η επιχείρηση σε βαθμό ανάλογο με τη σημαντικότητα της 

αλλαγής. Όσο πιο σημαντική η αλλαγή, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για την 

επιχείρηση αν δεν καταφέρει να την επιβάλει. 
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3ο Κεφάλαιο: Πώς να εφαρμόσουμε τις αλλαγές 
σωστά 
 

 

Σωστή διαχείριση αντίστασης στην αλλαγή 
 

Είναι απαραίτητο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξουν αντιστάσεις σε 

κάποια αλλαγή που θέλει να κάνει (Evard, B. L., & Gipple, C. A., 2011). Θα πρέπει 

λοιπόν να προβλέψει αυτές τις αντιστάσεις και να ετοιμάσει κάποιο σχέδιο 

αντιμετώπισής τους πριν καν προτείνει την εν λόγω αλλαγή. Με αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση και τις οποιεσδήποτε 

αντιρρήσεις (Torben R., 2015). Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε πώς μπορούμε 

να εφαρμόσουμε τις αλλαγές σωστά. 

 

 

3 Μορφές αντίστασης 
 

Για την καλύτερη κατανόηση της αντίστασης στην αλλαγή στον εργασιακό 

χώρο, η Antonia Mercedes García-Cabrera και ο Fernando García-Barba (Packard C., 

2015) χώρισαν την αντίσταση στις 3 κυριότερες μορφές της: σκέψης, συμπεριφοράς 

και συναισθήματος. Οι 2 συγγραφείς πήραν τα δείγματα για την έρευνά τους από 

143 υπαλλήλους 7 μεγάλων Ισπανικών επιχειρήσεων. Και στις 7 αυτές επιχειρήσεις 

έγιναν παρόμοιες αλλαγές και παρατηρήθηκε αντίσταση από τους υπαλλήλους 

τους. Στη συνέχεια επισημάνθηκε από τις εταιρείες ότι είναι απαραίτητη η 

συμμετοχή τους για την ομαλή διεξαγωγή των αλλαγών. Κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα: 

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι κοινωνικές δομές. Οι εργαζόμενοι 

συζητούν τα θέματα της δουλειάς με τους συναδέλφους τους και αυτό τους κάνει 

να αισθάνονται ασφάλεια και τους μειώνει το στρες. Έτσι είναι πολύ πιθανότερο να 

συμφωνήσουν σε αλλαγή όταν το κοινωνικό τους δίκτυο παραμένει σταθερό. 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης οι εργαζόμενοι να είναι καλά ενημερωμένοι 

σχετικά με την όλη διαδικασία των αλλαγών. Να έχουν ενεργή συμμετοχή στη 

διαδικασία των αλλαγών (σύμφωνα με την έρευνα η ενεργή συμμετοχή απαντά και 
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στις 3 μορφές αντίστασης) . Ακόμα σημαντικότερο όμως είναι αυτά τα 2 να 

συνδυάζονται, δηλαδή οι εργαζόμενοι και να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις 

αλλαγές και να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτές. 

 

Εικόνα 3.1: Η αντίσταση συναντάται ακόμα και στους πιο πιστούς μας φίλους. 

 

Η έρευνα έδειξε ότι όσο πιο χρήσιμος και πολύτιμος αισθάνεται ο 

εργαζόμενος μέσα στην επιχείρηση, όσο δηλαδή μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει 

σχετικά με το ρόλο του μέσα στην εταιρεία, τόσο πιο εύκολα θα συμφωνήσει σε 

κάποια αλλαγή, τόσο πιο εύκολα θα την στηρίξει. Το να αισθάνεται κανείς 

πολύτιμος για την εταιρεία του φαίνεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον 

ίδιο ακόμα και από τις απολαβές του όσον αφορά στην αντίδρασή του σε αλλαγές. 

 

 

Διαχείριση από τη μεριά της επιχείρησης 
 

Πρώτο βήμα στη διαχείριση της αντίστασης από τη μεριά της διοίκησης είναι 

να καταλάβει τι είναι αυτό που την προκαλεί, τη ρίζα του προβλήματος. Αυτό που 

προκαλεί συνήθως αντιδράσεις δεν είναι η αλλαγή αυτή καθ’ εαυτή , το τεχνικό 

κομμάτι της δηλαδή, αλλά οι αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στις κοινωνικές σχέσεις 

μεταξύ των εργαζομένων .Η τεχνική πλευρά των αλλαγών δεν καθορίζει την 

παρουσία ή απουσία της αντίστασης όσο η κοινωνική πλευρά αυτής. Οι ειδικοί στη 

διαχείριση των αλλαγών δε χρειάζεται να έχουν γνώσεις σε βάθος σχετικά με το 

τεχνικό κομμάτι των αλλαγών αλλά χρειάζεται να έχουν βαθιά κατανόηση των 
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κοινωνικών αλλαγών που θα επιφέρουν είτε οι αλλαγές αυτές καθ’ αυτές είτε οι 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν ώστε να ολοκληρωθούν οι αλλαγές. 

Μία προσέγγιση στην αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή η οποία 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο είναι να καταφέρει η διοίκηση να βάλει 

τους εργαζομένους να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

αλλαγής (Lawrence, Paul R., 1969). Αυτή η μέθοδος βέβαια κρύβει κινδύνους 

καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν αρκεί να συμμετάσχει στη 

διαδικασία της αλλαγής ένα μέρος των υπαλλήλων. Θα βοηθήσει πολύ αν άτομα 

από διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, 

αν υπάρχει δηλαδή ποικιλομορφία ανάμεσά τους. 

Η διοίκηση μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειές της στις συναντήσεις 

προσωπικού και μάνατζερ όπου συζητιούνται οι επερχόμενες αλλαγές. Σε αυτές τις 

συναντήσεις μπορούν να ανακατευθύνουν την προσοχή του προσωπικού από τις 

τεχνικές λεπτομέρειες στη διαχείριση της αντίστασης στις αλλαγές. Στις συναντήσεις 

αυτές, τα μέλη της διοίκησης θα πρέπει να μοιραστούν με τους εργαζόμενους όλες 

τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στην αλλαγή και μάλιστα το 

συντομότερο δυνατό. Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι άμεση, αληθινή, έγκαιρη 

και μέσω διαφορετικών ενημερωτικών οδών. Σε επιχειρήσεις όπου υπάρχει 

αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στη διοίκηση και το προσωπικό και κάθε 

εργαζόμενος αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, υπάρχει μικρότερη 

αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή. 

 

Εικόνα 3.2: Ο παλιός και ο νέος δρόμος συνήθως είναι αντίθετοι. 

 

Η αλλαγή καλό θα είναι να γίνεται σε δόσεις, σιγά σιγά. Οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι ενώ κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν έχει αλλάξει και 

ούτε πρόκειται να αλλάξει , ο στόχος ης διεύθυνσης προς την επιτυχία (Brandenberg 
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D.,2009). Είναι πολύ σημαντικό τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία της αλλαγής ώστε να θέτουν και το καλό παράδειγμα. Οι 

διάφοροι μάνατζερ όλων των επιπέδων θα πρέπει επίσης να πιστεύουν στην 

αλλαγή και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της, όπως επίσης να διαδίδουν 

τη σημαντικότητά της (Hiatt J., 1996).  

Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι οι επερχόμενες αλλαγές 

είναι απαραίτητες, η διεύθυνση θα πρέπει να το κάνει αυτό πολύ ξεκάθαρο. Να 

ενημερώσει το προσωπικό για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και για το 

πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η μελλοντική κατάστασή της (Cummings, Thomas 

G., and Christopher G. Worley, 2014). Μετά από την κατατοπιστική ενημέρωση θα 

πρέπει να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.  

 

 

Διαχείριση από την πλευρά των μάνατζερ 
 

Αρχικά ας τονίσουμε ότι ως μάνατζερ, είτε συμφωνεί κανείς με τις 

επερχόμενες αλλαγές είτε όχι, από τη στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει να τις 

υλοποιήσει θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την απόφαση αυτή. Αν ο 

ίδιος δεν πιστέψει σε αυτές τις αλλαγές δε θα μπορέσει να πείσει και κανέναν άλλο 

να συμφωνήσει. 

 

Εικόνα 3.3: Τα σημάδια για τις επερχόμενες αλλαγές συνήθως είναι εμφανή, αρκεί 

να τα δεις. 
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Σε δεύτερη φάση είναι πολύ εύκολο να πέσει κανείς στην παγίδα να πάρει την 

αντίσταση στην αλλαγή προσωπικά (Caughlan, J. J., 1972). Να θεωρήσει δηλαδή 

ότι δέχεται προσωπική επίθεση. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, ο εργαζόμενος 

αντιστέκεται στην ίδια την αλλαγή και σε ό,τι αυτή επιφέρει και όχι στον ανώτερό 

του. Θα πρέπει να διατηρηθεί μια ξεκάθαρη στάση από μεριάς του μάνατζερ χωρίς 

συναισθηματισμούς (Adenle C., 2012). Έτσι θα μπορέσει να παραμείνει ψύχραιμος 

και να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι μάνατζερ θα πρέπει να είναι μονίμως παρόντες και διαθέσιμοι για την 

υποστήριξη της ομάδας τους (Adenle C. ,2014), με τα μάτια και τα αυτιά τους 

διαρκώς ανοιχτά. Πάντα να ακούν με ανοιχτό μυαλό και θετική στάση ό,τι έχει να 

πει ο καθένας, η αμυντική στάση δε βοηθάει. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουν 

την ομάδα τους ενωμένη και να ξέρουν όλοι ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά και όχι 

σε αντίθετες παρατάξεις. 

 

 

Τι συμβουλή θα δίναμε στους μάνατζερ μεσαίου επιπέδου που 
συχνά αισθάνονται ανήμποροι να επηρεάσουν τη διαδικασία 

της αλλαγής; (Lombard, C. N., & Zaaiman, J. J., 2004) 

 

 

Να μην είναι απαισιόδοξοι και να μην τα παρατάνε. Να μιλάνε σε κάθε 

δεδομένη ευκαιρία για τα πλεονεκτήματα που θεωρούν ότι υπάρχουν πίσω από την 

επερχόμενη αλλαγή. Καθώς είναι δύσκολο ένα άτομο να φέρει την αλλαγή ,να 

προσπαθήσουν να κάνουν την προσπάθεια ομαδική, να συμπεριλάβουν και άλλους 

σε αυτήν. Να είναι συνέχεια παρόντες για όποιον τους χρειαστεί. 

Οι μάνατζερ θα πρέπει να εστιάσουν στην καλή σχέση τους με τα μέλη της 

ομάδας τους. Οι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τους 

πελάτες και φροντίζουν ώστε αυτοί να μένουν ικανοποιημένοι οπότε το να είναι και 

οι ίδιοι ικανοποιημένοι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιχείρηση (Coughlin B., 

2016). Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν  να έχουν άποψη και να κάνουν 

κάποιες προσαρμογές στις αλλαγές. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και η γενικότερη 

ενημέρωση πάνω στις αλλαγές μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει τους εργαζόμενους να  

προσαρμοστούν ευκολότερα στα νέα δεδομένα αλλά και να διαπρέψουν σε αυτά 

(Brandenberg D.,2009). 

Καλό είναι να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι οι άνθρωποι μπορούν να 

αντιδράσουν με διάφορους τρόπους ιδίως σε στρεσογόνες καταστάσεις όπως είναι 

η διαδικασία κάποιας αλλαγής. Ως μάνατζερ βοηθάει να δώσουμε στα μέλη της 
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ομάδας μας ελευθερία κινήσεων στα κομμάτια της αλλαγής που πιστεύουμε ότι 

μπορούν να διαχειριστούν.  

Συνήθως τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση 

διαχειρίζονται καλύτερα τις αλλαγές. Οι μάνατζερ μπορούν να εντοπίσουν και να 

χρησιμοποιήσουν τα άτομα αυτά ως τους «ευαγγελιστές» τους χωρίς όμως να 

ξεχνούν να ασχοληθούν ιδιαιτέρως και με τα πιο αρνητικά μέλη της ομάδας τους 

ώστε να αποφύγουν πισωγυρίσματα και προβλήματα (Adenle C., 2012). 

4 τύποι ανθρώπων στη διαχείριση της αλλαγής 
 

Έχουν παρατηρηθεί 4 τύποι ατόμων με παρόμοιες συμπεριφορές ανάμεσα 

σε όσους καλούνται να διαχειριστούν κάποιας μορφής αλλαγής στο περιβάλλον 

τους (Leslie A., 2003). 

1. Οι ενθουσιώδεις 

Τα άτομα αυτά θα μπορέσουν κατευθείαν να διακρίνουν τα οφέλη που θα 

επιφέρει η αλλαγή στην επιχείρηση αλλά και στους ίδιους  γι’ αυτό και θα τη 

δεχτούν πολύ γρήγορα. Θα αρπάξουν κάθε ευκαιρία να διαλαλήσουν τα οφέλη της 

αλλαγής ώστε να συμπαρασύρουν και άλλους να τη δεχτούν καθώς οι ίδιοι θα 

υιοθετήσουν την αλλαγή άμεσα. Αυτή η κατηγορία ατόμων αποτελεί καλή επιλογή 

εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια των αλλαγών. 

2. Οι ακόλουθοι 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αυτοί οι οποίοι είναι γενικώς πειθήνιοι 

καθώς διαλέγουν πάντα το μονοπάτι μικρότερης αντίστασης και αυτοί οι οποίοι 

αποδέχονται την αλλαγή μόλις συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν 

διαφορετικά. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας θα κάνουν ό,τι είναι απολύτως 

απαραίτητο και τίποτα παραπάνω. 

3. Οι αντιρρησίες 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα τα οποία αντιστέκονται απλώς για 

να αντισταθούν. Μπορεί να αντιδράσουν διακόπτοντας συναντήσεις, να μη 

συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις, να παίρνουν αδικαιολόγητες άδειες, ή να 

αρνούνται να ακολουθήσουν οδηγίες. Θα συνεχίσουν να ακολουθούν τις παλιές 

πρακτικές ακόμα και όταν όλοι οι υπόλοιποι ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις νέες 

μεθόδους. Θα μαλώνουν με τους μάνατζερ αλλά και με τους συναδέλφους τους και 

θα προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να πείσουν και τους υπόλοιπους να συνεχίσουν 

να ακολουθούν τις παλιές τακτικές. Εφόσον υπάρχει και συνδικαλιστικό 

περιβάλλον, όλο αυτό θα οδηγήσει σε απεργίες, μποϊκοτάζ, κλπ. 
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Εικόνα 3.4: Σημασία δεν έχει μόνο να μιλάμε, έχει και να μας ακούνε. 

 

4. Οι υπόγειοι 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με την αλλαγή 

αλλά δε θα το δηλώσουν ευθαρσώς λόγω φόβου για τις συνέπειες οι οποίες μπορεί 

να είναι από κάποιο πρόστιμο, γενικότερη τιμωρία μέχρι και απώλεια θέσης. Ο 

μάνατζερ οι οποίοι είναι κατά της αλλαγής αλλά πρέπει να φανεί ότι συμφωνούν με 

τις αποφάσεις της διοίκησης  θα ενθαρρύνουν τα άτομα αυτής της κατηγορίας. Η 

μορφή αυτής της αντίστασης είναι πάντα συγκαλυμμένη και μπορεί να εκφραστεί 

με διάφορους τρόπους: κλοπή, λανθασμένα αποτελέσματα, ζημιές σε εξοπλισμό, 

σαρκασμό, διάδοση φήμης, εκτεταμένη απουσία, τσαπατσούλικη δουλειά. 

Τα άτομα της 1ης κατηγορίας έχουν τα καταλληλότερα χαρακτηριστικά για να 

μπορέσουν να βοηθήσουν τους μάνατζερ να εφαρμόσουν τις  αλλαγές. Όχι μόνο θα 

αποδεχτούν και θα εφαρμόσουν τις αλλαγές άμεσα αλλά θα προσπαθήσουν να 

συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους να αποδεχτούν και να 

ακολουθήσουν τα νέα δεδομένα. Τα άτομα της 2ης κατηγορίας δε θα διευκολύνουν 

τη διαδικασία της αλλαγής αλλά δε θα την εμποδίσουν κιόλας. Αν καταφέρουμε να 

κερδίσουμε τα άτομα των υπόλοιπων κατηγοριών τότε αυτοί θα ακολουθήσουν. Τα 

άτομα της 3ης κατηγορίας χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς από τους μάνατζερ αλλά 

και από τους συναδέλφους τους ώστε να μη νιώσουν ότι προκαλούνται. Θα 

χρειαστούν ίσως λίγο χρόνο παραπάνω από ότι θα θέλαμε για να μας 

ακολουθήσουν. Τα άτομα της 4ης κατηγορίας είναι τα πιο επικίνδυνα. Πρέπει να 

εντοπιστούν νωρίς πριν προλάβουν να κάνουν ανεπανόρθωτες ζημιές στη 

διαδικασία της αλλαγής και να αντιμετωπιστούν καταλλήλως. 



Σελίδα 27 από 41 
 

6 βήματα σωστής διαχείρισης 
 

Η σωστή διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή, μπορεί να συνοψιστεί 

επιγραμματικά σε έξι απλά βήματα (Steve Nguyen S., 2010). Τα βήματα αυτά 

παρατίθενται παρακάτω: 

1. Να καταλάβουμε για ποιο λόγο αντιστέκεται κάποιος. Πιθανοί λόγοι: 

α. Πιστεύει ότι η αλλαγή είναι περιττή ή ότι θα χειροτερέψει την υπάρχουσα 

κατάσταση 

β. Δεν εμπιστεύονται αυτούς που ηγούνται της αλλαγής. 

γ. Δεν τους άρεσε ο τρόπος που εισήχθη  η αλλαγή 

δ. Δεν πιστεύουν ότι η αλλαγή θα επιτύχει 

ε. Πιστεύουν ότι η αλλαγή θα σημαίνει γι’ αυτούς προσωπικές απώλειες 

όπως ασφάλειας, χρημάτων, θέσης, φίλων 

ζ. Έχουν ήδη διαχειριστεί πολλές αλλαγές και δεν αντέχουν άλλες. 

 

2. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να εκφράζουν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους σχετικά με την αλλαγή. 

 

3. Να ακούμε πολύ προσεκτικά τους φόβους και τις ανησυχίες τους και να τα 

λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. 

 

4. Να δώσουμε στους εργαζόμενους ενεργούς ρόλους στο σχεδιασμό και τη 

διαδικασία της αλλαγής. 

5. Να εντοπίσουμε αυτούς που θα έχουν κάτι να χάσουν από την αλλαγή και να 

προβλέψουμε τις αντιδράσεις τους. 

6. Να τους βοηθήσουμε να βρουν νέους ρόλους είτε στην ομάδα τους, είτε σε 

κάποιον άλλο τομέα της επιχείρησης- ρόλους που θα έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στις διαδικασίες της εταιρείας και θα μετριάσουν τις απώλειές τους. 

 

Καλό είναι να τονιστούν και τα οφέλη που θα φέρει η αλλαγή στην ομάδα, 

το τμήμα και ολόκληρη την επιχείρηση αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να 

τονιστούν τα πλεονεκτήματα που θα φέρει αυτή η αλλαγή σε κάθε μέλος της 

ομάδας ξεχωριστά. Οι ευχαριστημένοι πελάτες, οι αυξημένες πωλήσεις , μια 

αύξηση μισθού (Struijs, P. C., 2012) η εξοικονόμηση χρόνου, η αναγνώριση από το 

αφεντικό , ένας πολύ ενδιαφέρον νέος ρόλος μέσα στην επιχείρηση, είναι κάποια 
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από τα πλεονεκτήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στους υπαλλήλους ως 

αντίβαρο για το χρόνο, την ενέργεια και την ψυχή που θα βάλουν στην 

πραγματοποίηση της εν λόγω αλλαγής. 

 

Εικόνα 3.5: Η ώρα της αλλαγής. 

 

Ας δούμε και κάποια ψυχολογικά τρικ. Η αντίσταση στην αλλαγή πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική αντίδραση (Heathfield S., 2017). Καλό είναι να 

ξεκινάμε τη διαδικασία εισαγωγής της αλλαγής με την πεποίθηση ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Να σχεδιάζουμε πώς θα 

εφαρμόσουμε την αλλαγή με τα άτομα τα οποία βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής 

μας. Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να μετριαστεί εφόσον η ομάδα του μάνατζερ 

λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Η αλλαγή θα πρέπει να εισαχθεί σε ένα πλαίσιο όπου έχει γίνει κατανοητό 

ότι αυτή είναι απαραίτητη και η επικοινωνία σχετικά με αυτήν είναι ανοιχτή και 

διάφανη. Θα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία της 

αλλαγής καθώς μόνο ως ομάδα μπορεί να φέρει κανείς το επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Heathfield S., 2017). Ως μάνατζερ καλό είναι να τονίσουμε ότι όλα τα μέλη της 

ομάδας , όπως κι εμείς οι ίδιοι, διαθέτουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες να 

διαχειριστούμε την αλλαγή και να βοηθήσουμε την ομάδα να προχωρήσει μπροστά. 
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Εικόνα 3.6: Πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. 

 

Η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αντίστασης στην αλλαγή, όπως 

προαναφέραμε, είναι το να μπορέσει κανείς να προβλέψει την αντίσταση αυτή και 

να έχει μια έτοιμη λύση. Σύμφωνα με την καθηγήτρια του Business Administration 

στο Harvard Business School, Rosabeth Moss Kanter «Το καλύτερο εργαλείο για τους 

ηγέτες της αλλαγής είναι να κατανοήσουν τις προβλεπόμενες, παγκόσμιες πηγές 

αντίστασης σε κάθε περίπτωση και να χτίσουν στρατηγική γύρω από αυτές.» (Quast 

L., 2012). 

Θα πρέπει να κατανοήσουμε: 

 Τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη αλλαγή; 

 Σε ποιους θα έχει αντίκτυπο η συγκεκριμένη αλλαγή; 

 Πώς θα τους επηρεάσει; 

 Για ποιο λόγο μπορεί να αντισταθούν στην αλλαγή αυτή; 

 

Το να εισάγει κανείς κάποια αλλαγή δε γίνεται ποτέ τελείως αναίμακτα , 

μπορεί όμως σίγουρα να μετριαστεί η δυσκολία για όλους όταν η διαδικασία 

γίνεται μετά από προσεκτική ανάλυση και σχεδιασμό, με κατανόηση και συμπόνια. 
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Εικόνα 3.7: Τι ωθεί και τι απωθεί την αλλαγή (Leslie A., 2003). 

 

Η διαδικασία εισαγωγής αλλαγής μπορεί να προκαλέσει ποικίλα 

συναισθήματα στους εμπλεκόμενους. Από φόβο και θυμό μέχρι απελπισία και 

σύγχυση. Στο τέλος όλοι θα δεχτούν την αλλαγή είτε με ενθουσιασμό και 

ανυπομονησία για το μέλλον είτε με αισθήματα παραίτησης και ήττας. Ως μάνατζερ 

πρέπει να είμαστε παρόντες να ακούσουμε τους προβληματισμούς της ομάδας μας 

και να προσφέρουμε στήριξη σε όποιον τη χρειάζεται. Πρέπει επίσης να 

προσφέρουμε χώρο και χρόνο στους εργαζόμενους να «χωνέψουν» τις αλλαγές και 

σε αυτό το χρονικό διάστημα να είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τους 

προβληματισμούς τους.  

 

 

Πώς διαχειριζόμαστε όσους αντιστέκονται στην 
αλλαγή 
 

Η αντιμετώπιση της  αντίστασης είναι πιο παραγωγική από την ενίσχυση των 

δυνάμεων της αλλαγής. Πρέπει να εντοπίσουμε την πιο δυνατή από τις δυνάμεις 

αντίστασης και να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια στο να την αποδυναμώσουμε. 

Ας σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις κινητήριες δυνάμεις για 

την αλλαγή στην αποδυνάμωση και εξαφάνιση των αντίθετων δυνάμεων.  
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Μπορούμε να δείξουμε στους ισχυρότερους πολέμιους της αλλαγής τι έχουν 

να κερδίσουν από αυτήν ( π.χ. θέση, μπόνους, αναγνώριση, κλπ), ακόμα και τι 

απώλεια θα αποφύγουν από τη μη εφαρμογή της. Τα άτομα αυτά μπορούν να 

τοποθετηθούν σε ομάδες και να τους δοθεί ένας πολύ μικρός ρόλος στην 

πραγματοποίηση της αλλαγής. Μπορούμε να ζητήσουμε από πελάτες ή 

προμηθευτές να εξηγήσουν σε όσους αντιστέκονται τα μειονεκτήματα της 

τρέχουσας κατάστασης. Σε συναντήσεις προσωπικού μπορούμε να συζητήσουμε 

πολύ ανοιχτά τους νέους στόχους και τις νέες τακτικές και να εισάγουμε μεθόδους 

οι οποίες δεν αφήνουν χώρο για ατομικές παρεμβάσεις. 

Είναι πολύ σημαντικό πάνω απ’ όλα να παραμείνουμε άνθρωποι και να 

προσπαθούμε να δούμε τον κόσμο και τη διαδικασία της αλλαγής μέσα από τα 

μάτια αυτού που αντιστέκεται, να τον ακούσουμε προσεκτικά και να 

προσπαθήσουμε ειλικρινά να τον καταλάβουμε. Να μην επιτρέψουμε στις 

προκαταλήψεις μας και τις υποθέσεις που έχουμε κάνει να πάρουν μια απόφαση 

για εμάς και να είμαστε έτοιμοι μέσα από αυτή τη διαδικασία να δεχτούμε 

ενδεχομένως κάποιες αλλαγές και στον ίδιο μας τον εαυτό. 

 

 

Σημαντικά σημεία στην αντιμετώπιση της 
αντίστασης 
 

Ας δούμε επιγραμματικά κάποιους ακόμα τρόπους αντιμετώπισης της 

αντίστασης στην αλλαγή (Dukes E., 2016): 

1. Πάντα να περιμένουμε την αντίσταση. Να έχουμε πάντα έτοιμο ένα πλάνο 

αντιμετώπισης της αντίστασης το οποίο θα περιλαμβάνει θετική ενίσχυση 

αλλά και επιπτώσεις της αντίστασης οι οποίες επικοινωνούνται πολύ 

ξεκάθαρα και γίνονται κατανοητές από όλα τα μέλη της ομάδας. 

2. Η διοίκηση μπορεί να βοηθήσει ενεργά στην αντιμετώπιση της αντίστασης 

όποτε κρίνει ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει  και να επέμβει ώστε να 

εξομαλύνει την κατάσταση ώστε να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους να 

καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να 

προσλαμβάνει άτομα που ταιριάζουν με την κουλτούρα που θέλει η 

επιχείρηση να καλλιεργεί. 

3. Ενισχύουμε τη συντροφικότητα. Η επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί 

ευκαιρίες για τους εργαζόμενους να κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους εκτός 

εργασιακού χώρου. 

4. Εντοπίζουμε τη ρίζα της αντίστασης . 

5. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη διαδικασία την ανώτερη διοίκηση. Να 

ενθαρρύνουμε τους ανωτέρους να θέσουν το καλό παράδειγμα 

εφαρμόζοντας ενεργά την αλλαγή, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. 



Σελίδα 32 από 41 
 

6. Επικοινωνούμε την αλλαγή αποτελεσματικά. Οι μάνατζερ θα πρέπει να 

μιλήσουν στη γλώσσα του κάθε εργαζομένου ώστε να καταλάβουν όλοι περί 

τίνος πρόκειται. 

7. Πρέπει να πετύχουμε με την πρώτη προσπάθεια. Από τη στιγμή που θα 

αποφασιστεί η αλλαγή πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε 

να γίνουν όλες οι διαδικασίες σωστά. Να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι 

διαδικασίες αλλαγής απαιτούν χρόνο και να θέσουμε εξαρχής ρεαλιστικά 

χρονικά πλαίσια. Πολλές εταιρείες αποτυγχάνουν να κάνουν πετυχημένες 

αλλαγές γιατί φορτώνουν τους εργαζόμενούς τους υπερβολικά και 

περιμένουν να δουν άμεσα αποτελέσματα.  

8. Επενδύουμε στη σωστή τεχνολογία. Είναι πολύτιμο να επενδύσουμε στις πιο 

πρόσφατες τεχνολογίες επικοινωνίας ώστε να διευκολύνουμε τη συνεργασία 

μεταξύ των εργαζομένων. 

 

 

Εικόνα 3.8: Μειώνοντας την αντίσταση στην αλλαγή. 

 

 

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί; 
 

Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αμέσως μετά την εισαγωγή 

μιας αλλαγής, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν καλυτερέψουν. Συνήθως οι 

μάνατζερ έχουν στο μυαλό τους ότι με το που θα ξεκινήσει η εισαγωγή της αλλαγής, 

τα πράγματα θα καλυτερεύσουν κατευθείαν, γι’ αυτό άλλωστε την εξ’ αρχής. Στην 

πραγματικότητα όμως στην αρχή έχουμε μια μικρή πτώση πριν αρχίσει η άνοδος. 
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Εικόνα 3.9: Διάγραμμα με την απόδοση ενός οργανισμού σε σχέση με τον χρόνο. Η 

μπλε καμπύλη είναι αυτό που περιμένουμε και η κόκκινη αυτό που συμβαίνει 

πραγματικά. Σημαντική η παρουσία της «κοιλάδας της απόγνωσης» (Holmes 

S.,2013). 

 

Ανεξάρτητα από το αν αυτή η πτώση συμβαίνει λόγω παρουσίας αντίστασης 

ή επειδή εμείς κάναμε κάποιο κακό χειρισμό στην εισαγωγή της αλλαγής, το 

αποτέλεσμα παραμένει ίδιο, θα υπάρξει μια σημαντική απόκλιση ανάμεσα σε αυτό 

που θα θέλαμε να συμβεί και σε αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα. 

Δυστυχώς κανείς δε θα μπορέσει να μας πει σε ποιο σημείο της καμπύλης 

βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Αυτό το διάστημα που ονομάζεται καμπύλη 

απόγνωσης, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Στο διάστημα που εκδηλώνεται η αντίσταση στην αλλαγή είναι πολύ 

σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους συμμάχους της αλλαγής στην 

πλευρά μας, είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς 

της αλλαγής. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα να κερδίσουμε 

και τους πιο ουδέτερους και αναποφάσιστους. Σε δεύτερη φάση θα μπορέσουμε να 

ασχοληθούμε με τους πολέμιους ώστε είτε να τους πάρουμε με το μέρος μας είτε 

να τους αδρανοποιήσουμε. 
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Θα πρέπει να κερδίσουμε την αφοσίωση των εργαζομένων, εμπνέοντάς 

τους. Η αφοσίωση δε σημαίνει απλή αποδοχή, ότι δηλαδή κάνω αυτό που μου λένε, 

αλλά ετοιμότητα και θέληση να κάνω ό,τι χρειαστεί ώστε να βοηθήσω στον κοινό 

στόχο. Να είμαστε παράλληλα πάντα προετοιμασμένοι ότι μπορεί να χρειαστεί να 

κάνουμε συμβιβασμούς. Να είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να δεχτούμε και να 

αντιμετωπίσουμε τις αντιδράσεις των υπολοίπων.  

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλά σχεδιασμένη τακτική για τη στρατηγική 

που πρόκειται να ακολουθήσουμε. Σε αυτή τη διαδικασία καλό θα είναι να 

εμπλέξουμε και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, με αυτό τον τρόπο θα αισθάνονται 

και αυτοί ότι είχαν έστω κάποιο λόγο στη διαδικασία των αλλαγών και θα 

αισθάνονται το όλο εγχείρημα και λίγο δικό τους. Με αυτό τον τρόπο θα το 

προστατέψουν και περισσότερο. Εξίσου σημαντικό είναι να ακούσουμε με προσοχή 

τη γνώμη όλων και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε ιδέα πιστεύουμε ότι θα 

βοηθήσει όντως το σκοπό μας. Ένα σύνηθες και πολύ σημαντικό λάθος που κάνουν 

οι μάνατζερ είναι να ζητούν τη γνώμη της ομάδας τους ενώ στην πραγματικότητα 

έχουν αποφασίσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν. Αυτό μπορεί να 

αποβεί μοιραίο για τα σχέδιά τους καθώς τα μέλη της ομάδας τους μόλις 

αντιληφθούν την πραγματικότητα θα νιώσουν προδομένα και θα χάσουν την 

εμπιστοσύνη τους στον μάνατζερ. 

Θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό σχεδιασμό για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων για τα νέα δεδομένα ώστε αυτή να γίνει έγκαιρα και ακριβώς στην 

ποσότητα που χρειάζεται (Dostaler, I., & Tomberlin, T. J., 2013). Μπορεί να είναι 

απαραίτητες νέες δεξιότητες ή απλά μια ενημέρωση σχετικά με το ποια στάδια θα 

πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι να ακολουθήσουν τις αλλαγές. Όπως και να 

έχει δεν πρέπει να κουράσουμε τους εργαζόμενους με υπερβολική εκπαίδευση 

αλλά να τους εκπαιδεύσουμε όσο πρέπει και σε ρυθμούς στους οποίους μπορούν 

να είναι αποδοτικοί. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι όταν συναντάμε αντίσταση σε 

αλλαγές, το συναισθηματικό κομμάτι των εργαζομένων είναι αυτό το οποίο θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 

 

 

Πώς μπορούν οι υπεύθυνοι να κερδίσουν την 
αφοσίωση των εργαζομένων σε καιρό αλλαγών; 
 

Μια καλή ιδέα είναι να ζητήσουμε από τους εργαζόμενους να φτιάξουν 

λίστες με ιδέες που έχουν σχετικά με τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν και την 

εφαρμογή τους, είναι απίστευτο πόσες καλές ιδέες μπορούν να παρουσιαστούν με 

αυτόν τον τρόπο. 
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Εικόνα 3.10: Όσο μένουμε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 

 

Βοηθάει πολύ να υπάρχει ποικιλομορφία στο γκρουπ ατόμων που θα 

αναλάβουν να κάνουν τις αλλαγές πραγματικότητα (Holmes S.,2013). Χρειαζόμαστε 

άτομα όλων των ηλικιών ώστε να μπορούν να επηρεάσουν αντίστοιχα και όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Χρειαζόμαστε άτομα που είναι καλά δικτυωμένα μέσα στην 

επιχείρηση, άρα ασκούν επιρροή σε πολύ κόσμο. Επίσης χρειαζόμαστε άτομα που 

έχουν τεχνικές γνώσεις σχετικές με τις αλλαγές που ετοιμάζουμε. Σε περίπτωση που 

η επιχείρησή μας εκτείνεται σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, θα χρειαστούμε 

άτομα από όλες τις περιοχές αυτές (Fox T. John Kotter, 2011). Ένα τέτοιο 

ποικιλόμορφο γκρουπ εμπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση ότι οι αλλαγές θα είναι 

επιτυχημένες και βοηθάει και τους πιο σκεπτικιστές από τους εργαζόμενους να 

συμφωνήσουν με αυτές.  

Όπως κάθε τι καινούριο. η αλλαγή δε γίνεται μέσα σε μία νύχτα. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει αρχικά να προετοιμαστούν για την αλλαγή, στη συνέχεια να 

την κάνουν ενώ ταυτόχρονα τη διαχειρίζονται σωστά και τέλος να τη στηρίξουν και 

να βεβαιωθούν ότι όλα πηγαίνουν βάσει σχεδίου. Θα πρέπει να χωρίσουν την 

αλλαγή σε μικρά βήματα και να εφαρμόζουν ένα από αυτά κάθε φορά. 
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Εικόνα 3.11: Στη διαχείριση της αλλαγής, θα πρέπει να κάνουμε μικρά βήματα κάθε 

φορά (Torben R., 2014). 
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Συμπεράσματα και Επίλογος 
 

Διαχείριση αλλαγής, μια απαραίτητη ικανότητα για 
τους μάνατζερ 
 

Η διαχείριση αντίστασης στην αλλαγή είναι πλέον απαραίτητο προσόν για 

έναν μάνατζερ. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα η διαχείριση των αλλαγών 

είναι πρώτο στη λίστα των πέντε πιο απαραίτητων προσόντων και θα συνεχίσει να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση στο μέλλον. 

 

Εικόνα 4.1: Ώρα για αλλαγή. 

 

Οι αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο όχι μόνο δεν πρόκειται να μειωθούν 

αλλά κατά τα φαινόμενα θα αυξάνονται όσο περνούν τα χρόνια (Self, D. R. &  

Schraeder, M., 2009). Ένας μάνατζερ θα πρέπει απαραιτήτως να είναι σε θέση να 

διαχειριστεί τις οποιεσδήποτε αλλαγές μέσα στην επιχείρηση όπως και την 

αντίσταση των εργαζομένων που μπορεί αυτές να προκαλέσουν. Η αλλαγή είναι ο 

μόνος τρόπος επιβίωσης μέσα στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Ας μην ξεχνάμε 
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ότι οι αλλαγές στις επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας. Καθώς ο επιχειρηματικός 

κόσμος εξελίσσεται το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις αν θέλουν αν 

επιβιώσουν. 

Ως εργοδότης, θα πρέπει κανείς να κάνει ξεκάθαρο στους εργαζόμενους ότι 

δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από το να ακολουθήσουν την αλλαγή, γνωρίζοντας 

ταυτόχρονα ότι έχουν τη διοίκηση μαζί τους για οτιδήποτε χρειαστούν στη 

διαχείριση της (Adenle C., 2012). Να είμαστε όμως έτοιμοι να δεχτούμε ότι 

οποιοσδήποτε συνεχίσει να φέρνει αντίσταση στις αλλαγές, μπορεί απλά να μην 

έχει πλέον θέση στην επιχείρησή. 

 

Εικόνα 4.2: Τα πέντε κυριότερα προσόντα για κάθε μάνατζερ του παρελθόντος και 

του μέλλοντος (Adenle C. 2010). 

 

Ο μεγαλύτερος λόγος αποτυχίας εισαγωγής αλλαγών στις επιχειρήσεις είναι 

ότι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία της αλλαγής και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτής παρά στον ανθρώπινο παράγοντα. Ο Arthur Friedman 

(Adenle C., 2010) πολύ εύστοχα σχολιάζει «Σκεφτείτε μια επιχείρηση όπως θα 

σκεφτόσασταν μια σειρά από ρούχα που κρέμονται. Όλα τα κομμάτια της 

ενώνονται. Αν τραβήξεις τις κάλτσες, κουνιούνται και οι πετσέτες…» Ως ηγέτης που 

ασχολείται με τη διαχείριση αλλαγών θα πρέπει κανείς να είναι πλήρως 

προετοιμασμένος ότι όλα τα κομμάτια της επιχείρησης αλληλοεπηρεάζονται. 
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Εικόνα 4.3: Ποσοστά ηγετών που θεωρούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

μάνατζερ ως απολύτως απαραίτητα (Adenle C., 2010). 

 

Η επιστήμη του HR έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να 

εξελίσσεται αλματωδώς βρίσκοντας νέους τρόπους διαχείρισης του εργασιακού 

προσωπικού. Με διάφορες τεχνικές και προσεγγίσεις καταφέρνει να γεφυρώσει το 

χάσμα μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε για τη 

συνεχή βελτίωση των σχέσεων στον εργασιακό χώρο και τη μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των εργαζομένων. Μπορεί η τεχνολογία να εξελίσσεται καθημερινώς και 

να καταφέρνει πράγματα που στο παρελθόν θεωρούσαμε αδύνατα, μία αξία όμως 

έχει μείνει σταθερή : ο άνθρωπος. Ας ποντάρουμε λοιπόν σε αυτόν! 
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