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Το ζώμα καηαθέπνει ό,ηι ηο μςαλό πιζηεύει. Aim further… 
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Περίληυη 

Η ζεκεξηλή επνρή ζεκαηνδνηείηαη απφ ζπλερείο αλαθαηαηάμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο δεκφζηαο ή θαη ηδησηηθήο δξάζεο θαη ζε απηφ ην πιαίζην νη νξγαληζκνί έξρνληαη 

ζπλερψο αληηκέησπνη κε εμειίμεηο νη νπνίεο ηνπο επηβάιινπλ λα εηζάγνπλ 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζε δνκέο ηνπο, ζε ζηξαηεγηθέο, ζε δηαδηθαζίεο ή θαη ζε 

θηινζνθίεο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη νξγαληζκνί βαζίδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο θαη επνκέλσο αληαγσληζηηθά πξντφληα 

ή /θαη ππεξεζίεο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη φπνηεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ 

πξσηίζησο ηνπο ππαιιήινπο. Έηζη νη ππάιιεινη αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο ζεηηθέο, ή 

άιιεο θνξέο, αξλεηηθέο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, πεπνηζήζεηο θαη θαη’ επέθηαζε 

ζπκπεξηθνξέο, ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο θαη ην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη 

αλάινγα βνεζνχλ ή φρη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ φπνηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Η βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο 

θαηαδεηθλχεη φηη ζηνηρεία φπσο ε απηνπεπνίζεζε ησλ ππαιιήισλ φηη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο, ε έκπξαθηε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο, ε θαιή 

επηθνηλσλία, ε αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο εηζαγσγήο ησλ αιιαγψλ θηι έρνπλ 

ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επηηπρία ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. Γεδνκέλνπ φηη ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηνχληαη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζην 

Διεγθηηθφ Σπλέδξην θξίζεθε ελδηαθέξνλ ζηελ παξνχζα εξγαζία λα δηεξεπλεζεί ε 

ζηάζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Η πξνζέγγηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

έγηλε κε ειεθηξνληθή απνζηνιή εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν, ιφγσ ηνπ επίθαηξνπ 

ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ ελδηαθέξνληνο, απάληεζαλ 105 ππάιιεινη. Τα 

ζπκπεξάζκαηα εληνπίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε απηνπεπνίζεζε, ε ζηγνπξηά θαη ε 

πξνζπκία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε Γηνίθεζε, αιιά θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζδνθίεο γηα 

ηελ επηηπρή έθβαζε θαη εμέιημε ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ.   

Λέμεηο θιεηδηά: Οξγαλσζηαθή αιιαγή, απηνπεπνίζεζε, αζθάιεηα, πξνζπκία, 

εξγαδφκελνη, Διεγθηηθφ Σπλέδξην 
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Abstract 

The current era is marked by continuous reorganizations in all areas of public or 

private action and in this context, organizations are constantly faced with 

developments that force them to introduce transformations in their structures, 

strategies, processes or philosophies. As organizations rely on their employees to 

produce high quality and therefore competitive products and / or services, it becomes 

clear that any organizational changes primarily affect employees. Thus employees 

develop various positive, or sometimes, negative thoughts, feelings, beliefs and 

consequently behaviors, in relation to the changes and the context of their 

accomplishment and accordingly they assist or not in the effective implementation of 

any transformation. The literature on organizational change shows that elements such 

as employee confidence, practical support from management, good communication, 

acknowledgement of the need to introduce change, etc. are positively related to the 

successful implementation of change in organization. Taking into account the recent 

organizational changes in the Court of Auditors, it was considered interesting to study 

the attitude of its employees to these changes. An electronic questionnaire was sent to 

the Court of Auditors’ employees and 105 completed samples were received. The 

conclusions identify the fact that confidence, assurance and willingness of the 

employees of the Court of Auditors are positively related to the support they receive 

from the Management, but also to their own expectations for the successful outcome 

and evolution of organizational change. 

 

 

Key Words: Organizational change, confidence, assurance, willingness, employees, 

Court of Auditors. 
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Διζαγφγή 

 «Τα πάνηα πει μηδέποηε καηά η’ αςηό μένειν» είρε δηαπηζηψζεη ν Ηξάθιεηηνο 

(544-484 π.Φ) θαη θαλείο σο ηηο κέξεο καο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη 

ε αιιαγή είλαη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Πάληνηε ε αιιαγή, σο θάηη λέν, 

αξρηθά καο μαθληάδεη. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επράξηζηα θαη ζε άιιεο φρη. Όζνλ 

αθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο ε θάζε αιιαγή έρεη αληίθηππν βαζηθά ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη άιινηε επηδεηθλχνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 

ζηελ φπνηα θαηλνηνκία ηνπο πξνηείλεηαη ή ηνπο επηβάιιεηαη θαη παξνπζηάδνπλ 

«εηνηκφηεηα» γηα γξήγνξε θαη νκαιή πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα (είλαη δειαδή 

πξφζπκνη λα δερηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ επηθείκελε αιιαγή), ελψ άιιεο θνξέο 

επηδεηθλχνπλ αληίζηαζε ζηελ φπνηα αιιαγή. Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, θαζψο νη ππάιιεινη είλαη απηνί 

πνπ ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη, λα δηαρεηξίδνληαη θαη ηειηθά λα αθνκνηψλνπλ ηηο 

αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, εθαξκφδνληαο δειαδή 

ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, θξίλνπλ ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ φπνηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο.  

Η δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ππαιιήισλ ζε νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζεσξψ φηη ζα 

δψζεη ζηνηρεία πνπ ίζσο ζα βνεζήζνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηθφλα γηα ηνπο ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγνχλ θαη λα θαηεπζχλνπλ αλάινγα ελδερφκελεο κειινληηθέο αιιαγέο. 

Δπηπιένλ, ζεσξψ φηη ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξνληθή ζπγθπξία εμέηαζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, δεδνκέλνπ φηη ε παλδεκία ηνπ λένπ 

θνξσλντνχ πνπ πιήηηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο ελνξρεζηξψλεη 

έλα παγθφζκην κεηαζρεκαηηζκφ, πνπ ζα είρε κε ηε ζεηξά ηνπ ελδηαθέξνλ λα 

κειεηεζεί. 

Δμάιινπ ε παξνχζα πξφηαζε γηα έξεπλα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο 

έξεπλεο ζηελ Διιάδα, αθνχ εζηηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δεδνκέλνπ φηη εξγάδνκαη ζε ζέζε επζχλεο ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην 

ζεψξεζα ζεκαληηθφ λα επηιέμσ σο κειέηε πεξίπησζεο ηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

κνπ ζηελ αιιαγή αληηθεηκέλνπ θαη πξνζέγγηζεο ειέγρνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 
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Διεγθηηθφ Σπλέδξην κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ 

(λ.4611/2019) αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηα 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (λ. 4622/19).  

Άιισζηε κπνξεί λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο έξεπλεο ζην παξειζφλ 

γηα ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο, αιιά 

ζεψξεζα επίθαηξε ηελ εμέηαζε απηή ππφ ην πξίζκα ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, 

δεδνκέλνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην, γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεληθφηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε 

ινγνδνζία.  

Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο επηθεληξψλνληαη αξρηθά ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ βαζκνχ πνπ ε επηθνηλσλία πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο 

(πιεξνθφξεζε γηα ην ζθνπφ θαη ηελ ζεκαζία ησλ αιιαγψλ θαζψο θαη γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο) επηδξά ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο 

ζηάζεο. Ταπηφρξνλα αλαδεηείηαη ν ξφινο πνπ παίδνπλ νη πξνζδνθίεο πνπ ηπρφλ 

έρνπλ νη ππάιιεινη ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ απφ ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο. Αθφκα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ ςπρνινγηθνχ θνξηίνπ θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ 

θφβνπ πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλαηξνπή ησλ ήδε γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ζηελ 

εξγαζία θαη γεληθφηεξα ηνπ νηθείνπ πιαηζίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ 

εληφο ηνπ θνξέα, δεδνκέλνπ φηη θάζε αλαηξνπή ζπλνδεχεηαη απφ έλα είδνο αλεζπρίαο 

ή θαη θφβνπ γηα ην άγλσζην κέιινλ. 

Γεγνλφο βέβαηα είλαη φηη ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Abdel-

Ghany (2014) επηρεηξψληαο κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζηελ 

εηνηκφηεηα γηα αιιαγή σο κηα έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ απνδνρήο κηαο 

αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα πηνζεηεζεί έλα λέν ζρέδην πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. Η εηνηκφηεηα δειαδή ζεσξείηαη 

θξίζηκνο πξφδξνκνο γηα ηελ επηηπρή νξγαλσζηαθή αιιαγή, επεηδή ηα κέιε ελφο 

νξγαληζκνχ βαζηθά επηδηψθνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξφηεξε θαηάζηαζε πνπ ηνπο 

παξέρεη κηα αίζζεζε ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο. Όηαλ ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή είλαη 

πςειή, ππνζηεξίδνπλ εηδηθνί, (Weiner et al, 2008) ηα κέιε/εξγαδφκελνη επελδχνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο, θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηε 
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δηαδηθαζία αιιαγήο θαη επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε επηκνλή ελφςεη εκπνδίσλ, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζε κηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή αιιαγήο.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αιιαγή ζηελ νξγάλσζε επεξεάδεη ζπλήζσο ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο κηαο 

θαηάζηαζεο απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη 

αβεβαηφηεηα, πίεζε θαη άγρνο (Shah, 2009) θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ αιιαγή (Bovey and Hede, 2001). Έηζη ζπρλά αλαπηχζζεηαη 

αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή σο κηα αλακελφκελε, απηφκαηε αληίδξαζε 

ησλ ππαιιήισλ ελψ επαθίεηαη ζηελ αλψηεξε εγεζία ε αληηκεηψπηζή ηεο  

(Hendrickson and Gray, 2012). Σην ίδην πλεχκα νη Armenakis et al, (2007) 

ζπκπέξαλαλ φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα αιιαγή κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηλνηνκίαο θαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ ρξεζηκεχνπλ ζηελ 

απνθάιπςε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ ζηελ αιιαγή. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη δηαρεηξηζηέο ηεο φπνηαο αιιαγήο λα 

επέκβνπλ γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζε κειέηε 

ησλ Pierce et al, (2002) δηαπηζηψλεηαη φηη, γηα λα πξνσζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο, νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη – κεηαμχ άιισλ - λα εκπιαθνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιαγή, νπφηε ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο θαηάιιειεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο 

θαη λα ελεκεξψλνληαη, ελψ νη van et al, (2013) ζε κειέηε ηνπο φπνπ θαηαιήγνπλ ζηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε πξνζσπηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε 

δηάξθεηα αιιαγψλ αμηνινγνχλ επίζεο φηη ε  επηθνηλσλία θαη νη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο 

κε ππαιιήινπο δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ. Δμάιινπ θαη ν Oreg (2006), 

κέζσ κηαο κειέηεο 177 ππαιιήισλ, εμεηάδεη ηηο πξνζσπηθφηεηεο, ην νξγαλσηηθφ 

πιαίζην θαη δηάθνξα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη δηαπηζηψλεη 

φηη ηφζν ε πξνζσπηθφηεηα φζν θαη ην πιαίζην εξγαζίαο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε 

ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζε κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή κεγάιεο 

θιίκαθαο.  

Σηελ Διιάδα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή ελψ έρεη δηεξεπλεζεί θαη ε επηξξνή ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή ηφζν φζνλ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Έηζη νη Vakola et al (2004) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη δεκνζίνπο νξγαληζκνχο ηεο Αζήλαο πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαδηθαζία 
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αιιαγψλ (π.ρ. ζπγρσλεχζεηο / εμαγνξέο θηι) γηα ην εάλ θαη πψο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αηνκηθέο πξνζέζεηο ζηηο αιιαγέο θαη ηνλ βαζκφ ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγέο.  Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζηάζεο ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηηο 

αιιαγέο.  

  Αξγφηεξα ε Vakola, (2014) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε κεηαμχ 183 

εξγαδνκέλσλ ζε κία επηρείξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα δηεξεχλεζε ηνλ 

αηνκηθφ βαζκφ εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, ιακβάλνληαο ππφςε ην πψο νη εξγαδφκελνη 

αληηιακβάλνληαη ηηο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο, ηα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ πξηλ ηελ αιιαγή θαη ηηο εξγαζηαθέο ζηάζεηο 

ζπκπεξαίλνληαο φηη, ε ζεηηθή απηναμηνιφγεζε, ε απηνπεπνίζεζε θαη ηθαλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο απμάλνπλ ηνλ 

βαζκφ εηνηκφηεηαο αιιαγήο, ελψ ην ίδην ζεηηθά ζπκβάιινπλ ε εκπηζηνζχλε ζηε 

Γηνίθεζε θαη ε ην αλνηθηφ θιίκα επηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ζην δεκφζην ηνκέα, ζε 

έξεπλα (Katsaros et al, 2014) πνπ έιαβε ρψξα ζε ειιεληθφ δεκφζην λνζνθνκείν κε ηε 

ζπκκεηνρή 801 εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη εξγαζηαθέο αληηιήςεηο, 

ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζεκαληηθήο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαηαδεηθλχεηαη φηη νη 

φπνηεο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο κεηξηάδνληαη απφ νξηζκέλεο ζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εξγαζία φπσο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, φπσο πνηθηιία δεμηνηήησλ, ηαπηφηεηα εξγαζίαο, 

αλαηξνθνδφηεζε ζεκαληηθήο εξγαζίαο, απηνλνκία θαη ζαθήλεηα ζηφρνπ.  

 

Η εξεπλεηηθή πξνζέγγηζή κνπ βαζίδεηαη ζε απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

ππαιιήινπο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζηε κεηέπεηηα 

επεμεξγαζία απηψλ. Γίλεηαη δειαδή ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κε βάζε 

εξσηήζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ έηζη, ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο, ελψ ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζεγγίδεη ζηνπο 

εμήο ζηφρνπο:  

 Γηεξεχλεζε αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαιιήισλ, 

 Αλίρλεπζε ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κε 

ηηο αιιαγέο απφ ηελ εγεζία ηνπ ζεζκνχ. 
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 Αλαδήηεζε ελδερφκελσλ πξνζδνθηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Δληνπηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγνχλ θφβν ή αλαζθάιεηα 

ζηνπο εξγαδφκελνπο  

 Γηεξεχλεζε ηεο πξνζπκίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ γηα ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ. 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο εζηηάδνληαη ζηα εμήο: 

 ε έξεπλα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη 

 ζηνρεχεη ζε ππαιιήινπο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ 
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Αναζκόπηζη βιβλιογραθίας 

 

Απφ λσξίο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ δηαπηζηψζεθε 

ε αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη νξηζκνχ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Όιεο νη 

πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε αιιαγήο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλζξψπηλεο 

δηάζηαζεο θαη δηεπθξηλίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο βαζίδεηαη πάλσ απφ φια 

ζε κηα δνκεκέλε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ άλζξσπν, ζηε 

κάζεζε θαη ζηε ζπλερή ελεκέξσζε.  

Σε απηή ηελ ελφηεηα αξρηθά αληρλεχνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζηνηρεία πνπ 

δνκνχλ ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, φπσο ν νξηζκφο ηεο, αιιά θαη ε 

ζχλδεζή ηεο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο αιιά θαη ηηο 

επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ζεζκφο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ  κε 

αλαθνξά ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη. 

 

Α. Έννοια οπγανωζιακήρ αλλαγήρ 

 

 H ζεκαληηθφηεξε ζεσξία ζηε κειέηε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη ην 

κνληέιν ησλ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Kurt Lewin (1951) θαη ε ζρεηηδφκελε κε απηφ 

Αλάιπζε Γπλακηθήο Πεδίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαθξίλνληαη ηα εμήο ζηάδηα: ην 

ζηάδην ηνπ μεπαγψκαηνο/ απνδέζκεπζεο, ζην νπνίν ε επηθξαηνχζα ηάμε πξαγκάησλ 

δηαηαξάζζεηαη, ην ζηάδην ηεο κεηαθίλεζεο/ θηλεηνπνίεζεο, φπνπ γίλεηαη ε 

κεηαθίλεζε ζηελ θαηλνχξγηα θαηάζηαζε κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ εκπινθή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη ηέινο ην ζηάδην ηνπ 

μαλαπαγψκαηνο/ επαλαδέζκεπζεο φπνπ έρνπκε ηελ παγίσζε ηεο θαηλνχξγηαο ηάμεο 

πξαγκάησλ. 

 Σχκθσλα κε ηνλ Kotter (1996), γηα λα ζπληειεζηεί κηα αιιαγή κε επηηπρία 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζε νθηψ βήκαηα: δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο, 

δεκηνπξγία ηζρπξνχ θαζνδεγεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, δεκηνπξγία ηζρπξνχ νξάκαηνο, 

κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο γηα αιιαγή, ελδπλάκσζε κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

νξάκαηνο, δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκσλ επηηεπγκάησλ, παγίσζε ησλ αιιαγψλ θαη 
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μεθίλεκα λέσλ θαη ελζσκάησζε ηεο αιιαγήο ζηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Οη Cook & Hunsaker (2001), βαζηδφκελνη θαη απηνί ζην κνληέιν ηνπ Lewin, 

ππνζηήξημαλ φηη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο απαηηνχληαη ηέζζεξα βήκαηα: 

αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, δηάγλσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο αιιαγήο, 

δηνίθεζε ηεο αιιαγήο, κέηξεζε απνηειεζκάησλ θαη δηαηήξεζε ηεο αιιαγήο. 

 Σχκθσλα κε ηνπο Balogan & Hope (1999), ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε αιιαγήο 

ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζήο ηεο: ζηξαηεγηθή 

πξνζαξκνγήο, ζηξαηεγηθή αλαδφκεζεο, ζηξαηεγηθή εμέιημεο θαη ζηξαηεγηθή 

επαλάζηαζεο. 

 O Robbins (2005) πξνηείλεη έξεπλα ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο 

βαζηζκέλε ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ. Η ζπλνιηθή δηαδηθαζία, 

απνηειείηαη απφ πέληε βήκαηα: α) ηε δηάγλσζε, β) ηελ αλάιπζε, γ) ηελ αλάδξαζε, δ) 

ηελ ελέξγεηα θαη ε) ηελ αμηνιφγεζε. 

 Οη Tushman & Romanelli (1985) ππνζηεξίδνπλ φηη νη νξγαληζκνί 

ιεηηνπξγνχλ ζε θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο νη νπνίεο δηαθφπηνληαη απφ ζχληνκεο 

πεξηφδνπο επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ, θαη ηίζεληαη έηζη ηα ζεκέιηα γηα ηελ επφκελε 

πεξίνδν ηζνξξνπίαο. 

 Οη Burke & Litwin (1992) εζηηάδνπλ ζηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε θαζψο θαη 

ζε δπν φςεηο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο: ζηνπο κεηαζρεκαηηζηηθνχο θαη 

ζπλαιιαθηηθνχο παξάγνληεο. 

 Τν κνληέιν ησλ Clarke & Garside (1997) αληιεί ζηνηρεία απφ ηε κέζνδν ηνπ 

benchmarking, ε νπνία εζηηάδεη ζηε κέηξεζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

απφδνζεο θαη ζέηεη σο παξάγνληεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηελ αθνζίσζε, ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, ηελ επηθνηλσλία, ηα εξγαιεία θαη ηε κεζνδνινγία 

θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. 

Με βάζε ηα πην πάλσ κνληέια αιιά θαη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ελλνηνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο αλ επηρεηξνχζακε έλα νξηζκφ γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε κηαο επθαηξίαο γηα επηρεηξεζηαθή 

αλάπηπμε (Robbins, 2005), ε νπνία αθνινχζσο νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο 

ηδέαο ή ζπκπεξηθνξάο απφ έλαλ νξγαληζκφ (Daft, 1998), ψζηε λα επηηεπρζεί έλα 

δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα (Davenport & Short, 1990). 
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Β. Οπγανωζιακή αλλαγή και ανθπώπινο δςναμικό 

 

Γεδνκέλνπ φηη θάζε νξγαληζκφο βαζίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, ε 

επηηπρία θάζε νξγαλσζηαθήο αιιαγήο εμαξηάηαη πξσηαξρηθά απφ ηε ζηάζε πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη απφ ηε κηα κε αηνκηθνχο 

παξάγνληεο (πξνζσπηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, αληίζηαζε ή επειημία θηι) θαη κε 

νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο απφ ηελ άιιε (επηθνηλσλία - πιεξνθφξεζε, εθπαίδεπζε 

θηι) θαη ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ελφο αηφκνπ απέλαληη 

ζηελ αιιαγή (Petty & Wegener, 1998) θαη ε ζπλαθφινπζε ηνπνζέηεζή ηνπ κε φξνπο 

απνδνρήο ή απφξξηςεο, εχλνηαο ή δπζκέλεηαο. 

Η εηζαγσγή κηαο αιιαγήο ζην εζσηεξηθφ ησλ νξγαλψζεσλ επηθέξεη δηάθνξεο 

αληηδξάζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ κέζα απφ ζπλεηδεηέο ή 

ππνζπλείδεηεο δηεξγαζίεο. Έηζη νη Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή (2003) 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο σο πξνο ηελ αιιαγή ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα απφ 

ηελ ελεξγή ππνζηήξημε ησλ αιιαγψλ, ζηελ παζεηηθή ππνζηήξημε, ζηελ αδηαθνξία, 

ζηελ παζεηηθή άξλεζε θαη ηέινο ζηελ ελεξγή άξλεζε. Σηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε 

νη Jaffe, Scott & Tobe (1994) δηαθξίλνπλ ηέζζεξεηο θάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο φπνηαο 

αιιαγήο: ηελ άξλεζε, ηελ αληίζηαζε, ηε δηεξεχλεζε θαη ηέινο ηε δέζκεπζε. Δμάιινπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Baron & Greenberg (2003), ε αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή εκπίπηεη ζε έλα ζπλερέο πνπ θπκαίλεηαη απφ ηελ 

απνδνρή (ελζνπζηαζκφο θαη ζπλεξγαζία), ηελ αδηαθνξία (παζεηηθή ζπκπεξηθνξά) 

θαη ηελ παζεηηθή αληίζηαζε (παξαίηεζε, κε ζπκκεηνρή) έσο ηελ ελεξγφ αληίζηαζε 

(απεξγίεο, ζακπνηάξηζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιαγήο). 

Οη Glew, Leary-Kelly, Griffin θαη Van Fleet (1995) ζπλδένπλ ηελ επηηπρία ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηε λέα θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη 

παξέρνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο δχλακε, γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, δεμηφηεηεο θαη 

αληακνηβέο ζηαδηαθά μεπεξληέηαη ε φπνηα αληίζηαζή ηνπο κε απνηέιεζκα ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Καη γεγνλφο είλαη φηη 

κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ θιίκα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα πξνάγεη ηηο θαηλνηνκίεο θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο  λα δεκηνπξγεζεί 



9 

 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ θαη κάιηζηα 

λα ελζαξξπλζνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αιιαγήο (Cummings & 

Molloy, 1977). Σην ίδην πλεχκα ζε κειέηε ησλ Pierce et al (2002) ππνζηεξίδεηαη φηη 

«νη εγέηεο ησλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα 

ζπκκεηάζρνπλ, λα εκπιαθνχλ, λα ππνζηεξίμνπλ εξγαζίεο, λα παξέρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη θίλεηξα, λα ρεηξαγσγήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη 

ηειηθά λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο ππαιιήινπο γηα αιιαγή».  

Δμάιινπ ζηε κειέηε ηνπο νη Morgan θαη Zeffane (2003) δειψλνπλ φηη θαηά 

ηε δηαδηθαζία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ε δηαθάλεηα θαη ε ζηήξημε ησλ εγεηηθψλ 

ζηειερψλ επηβεβαηψλεη θαη εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ επηηξέπνληάο 

ηνπο λα αλαιχνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο ηνπο ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ θη 

απηνί ζπκκεηνρή θαη επνκέλσο ηνλ έιεγρν ησλ αιιαγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

εγεηηθά ζηειέρε πνπ επηδεηθλχνπλ ελζαξξπληηθή ζπκπεξηθνξά θαη παξέρνπλ ηελ 

θαηάιιειε ζρεηηθή ππνζηήξημε είλαη πηζαλφ λα εμαζθαιίζνπλ πην γξήγνξα θαη γηα 

πην καθξνπξφζεζκα ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αιιαγήο (Higgins, Judge, & Ferris, 2003), 

δεδνκέλνπ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο (Furst & Cable, 2008) νη νπνίνη έηζη ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ 

(Armenakis & Harris, 2009) θαη ηειηθά λα απνδέρνληαη ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο 

(Oreg, 2006). Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηνπο Kraft et al (2018) νη εξγαδφκελνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθέο θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή θαη νη εγέηεο είλαη απηνί πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ κηα 

αηκφζθαηξα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο λα 

κνηξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ελεξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο, 

λα ρηίζνπλ δειαδή έλα πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο.  

Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο, νη Miller, Johnson, & 

Grau (1994) θαηαιήγνπλ φηη ε επαξθήο θαη έγθαηξε παξνρή πιεξνθνξίαο πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, δειαδή ε θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε επηθνηλσλία, ζα απμήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα απνδνρήο ηεο αιιαγήο. Σην ίδην πλεχκα θηλνχληαη θαη άιινη εξεπλεηέο 

ηνπ ρψξνπ  (Husain, 2013, Bennebroek Gravenhorst et al, 2006, Bouckenooghe et al, 

2009, Simoes & Esposito, 2014, Elving, 2005, Pakdel, 2016, Coetzee et al, 2002 

Allen et al, 2007, Wittig, 2012). Ταπηφρξνλα ηνλίδεηαη  (Szabla et al, 2014,  Worch et 

al, 2012) φηη, γεληθφηεξα, αλ ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ νη εξγαδφκελνη ζε αηνκηθφ 
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επίπεδν δελ είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ ζσζηά, πξνθαινχληαη παξεμεγήζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο. Βέβαηα ν Oreg (2006) παξαηεξεί φηη δε ρξεηάδεηαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ε πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη εμαληιεηηθή 

θαη θαηαιήγεη φηη ε παξνρή ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ απνηειεί ίζσο ηελ 

ηδαληθφηεξε επηινγή θπξίσο θαηά ηελ εηζαγσγή κίαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, 

πξνθεηκέλνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ε αληίζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο πξνο απηή. 

Τέινο φηαλ ε επηθνηλσλία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη πςειήο πνηφηεηαο, νη 

εξγαδφκελνη πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλέιημε αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ 

θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα επηδεηθλχνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα ηνπο θαζήθνληα θαη, επνκέλσο, λα επηηχρνπλ ηνλ 

αλαπηπμηαθφ ηνπο ζηφρν (Petrou et al, 2018). Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε κπαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηαζέζηκνπο πφξνπο (π.ρ. επθαηξίεο 

εθπαίδεπζεο), λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ πξνθιήζεηο θαη γεληθφηεξα λα 

αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κεηψλνληαο ελδερνκέλσο θαη ηηο φπνηεο 

απαηηήζεηο ηνπο πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Όζνλ αθνξά  ζηηο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηε κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο πεξίνδν, νη Cunningham et al, (2002) αλαθέξνπλ πσο νη 

πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο 

εξγαζηαθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα 

εηνηκφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ αιιαγή. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ ληψζνπλ ζίγνπξνη γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ θαη φηη κε απηέο 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο κεηάβαζεο ζηε λέα θαηάζηαζε είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα. Τελ ίδηα ζηηγκή ηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο επζχλεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο 

(Armenakis et al, 1993) θαη λα ζηεξίμνπλ ην φιν πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

θαζψο πεξηκέλνπλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζα αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο ηεξαξρηθά 

αλψηεξνχο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξεο απνιαβέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο, δηαηππψλνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δηζηαγκνί θαη θνβίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιιαγήο (π.ρ. γηα ην αλ είλαη ην θαηάιιειν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα εθαξκνγήο ηεο, γηα ην αλ έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο θηι) θαη γεληθφηεξα επηθξαηεί έλα θιίκα ακθηβνιίαο θαη 

αλαζθάιεηαο. Έηζη θάζε θνξά πνπ νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο εηζάγνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη ζε νξγαληζκνχο, νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, 

αβεβαηφηεηαο ή θαη θφβνπ (Ronnenberg et al, 2011). Οη εξγαδφκελνη δειαδή ζπρλά 

θνβνχληαη φηη κε ην λα αιιάμεη ε εξγαζηαθή ηνπο ξνπηίλα αξρηθά ζα επηβαξπλζνχλ 

(ζε ρξφλν, θφπν θηι) κε ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηε λέα θαηάζηαζε πξαγκάησλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλεζπρνχλ κήπσο δελ κπνξνχλ αλ αληαπεμέιζνπλ ζε φιν απηφ κε 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ (Bertch, Singh and Saeed, 2012).  Δμάιινπ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη αλ νη εξγαδφκελνη δελ θαηαλννχλ ηε δηαδηθαζία αιιαγήο, απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ζα αηζζάλνληαη ζπλερψο αγρσκέλνη (Abrell-Vogel and Rowold, 

2014). 

 

Γ. Οπγανωζιακή αλλαγή ζηο Δλεγκηικό Σςνέδπιο  

 

Τν Διεγθηηθφ Σπλέδξην είλαη έλα απφ ηα ηξία αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο 

Διιάδαο (καδί κε ηνλ Άξεην Πάγν θαη ην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο), ελψ έρεη θαη 

δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, πξάγκα πνπ ην θάλεη δηθπέο φξγαλν. Απνζηνιή ηνπ είλαη ν 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο, ηφζν ηνπ Γεκνζίνπ, φζν θαη ησλ ΟΤΑ. 

Αξκνδηφηεηά ηνπ επίζεο είλαη ν θαηαινγηζκφο ησλ "δεκνζίσλ ππνιφγσλ" (έιεγρνο 

θαη απφδνζε επζχλεο ζε δηαρεηξηζηέο ηνπ Γεκνζίνπ), ελψ έρεη δηθαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη ζε νξηζκέλεο κηζζνινγηθέο ππνζέζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην» ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην κεηαμχ άιισλ «α  Αζκεί 

ηον ππο λεπόμενο από ηο άπθπο    παπ.  πεπίπηωζη α   ηος Σςνηάγμαηορ έλεγσο ηων 

δαπανών ηος Κπάηοςρ, ηων οπγανιζμών ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ ζύμθωνα με όζα 

οπίζονηαι ζηο άπθπο 33 ηος παπόνηορ νόμος, και ηων άλλων νομικών πποζώπων πος 

με ειδική διάηαξη νόμος ςπάγονηαι κάθε θοπά ζηον έλεγσο αςηόν.    Γιενεπγεί 

ςποσπεωηικά καηαζηαληικό έλεγσο ζε όλοςρ ηοςρ λογαπιαζμούρ ή ηοςρ απολογιζμούρ 

ηων θοπέων ηηρ Γενικήρ Κς έπνηζηρ, καθώρ και ζηον εκηόρ Κπαηικού 

Πποϋπολογιζμού λογαπιαζμό με ηην ονομαζία  Διδικόρ  ογαπιαζμόρ Δγγςήζεων 

Γεωπγικών Ππο όνηων» ηος άπθπος    παπ.   ηος ν.           Α       . Σε 

καηαζηαληικό έλεγσο ςπόκειηαι και κάθε θοπέαρ πος έλα ε καθ’ οιονδήποηε ηπόπο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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σπημαηοδόηηζη ή επισοπήγηζη από ηον Κπαηικό Πποϋπολογιζμό… . ζη  Δποπηεύει ηοςρ 

δημόζιοςρ ςπολόγοςρ όζον αθοπά ηην ηήπηζη ηων διαηάξεων ηος Γημοζίος 

 ογιζηικού. …. θ  Αζκεί έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηιρ διαδικαζίερ ανάθεζηρ ζςμ άζεων 

έπγων, ππομηθειών και παποσήρ ςπηπεζιών, ζύμθωνα με όζα οπίζονηαι ζηα άπθπα 35, 

3  και 3 . ι  Γιενεπγεί έλεγσο ζηην οικονομική διασείπιζη ή ζε επί μέποςρ διοικηηικέρ 

και διασειπιζηικέρ ππάξειρ ηος Κπάηοςρ και ηων νομικών πποζώπων και οπγανιζμών, 

καηά ηα οπιζόμενα ζηο άπθπο  5 ηος ν.            Α       . ια  Γύναηαι να διενεπγεί 

έλεγσο για κάθε έπγο, ππομήθεια, επισοπήγηζη, ενίζσςζη κ.λπ. και γενικά για κάθε 

ππόγπαμμα πος σπημαηοδοηείηαι είηε ολικά είηε μεπικά από ηην Δςπωπα κή Ένωζη, 

ζύμθωνα με όζα οπίζονηαι ζηο άπθπο    ηος ν.    5    3  Α      …». Όκσο κε ην αξ. 

125 ηνπ λ.4611/2019 επήιζε κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηξαηεγηθήο: απφ 31-7-2019 θαη 

έπεηηα δελ αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο
1
 ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΤΑ θαη 

ησλ λ.π.δ.δ. απηψλ απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, γεγνλφο πνπ επηηάζζεη πξνζαξκνγή 

ζε λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο
2
. Πην ζπγθεθξηκέλα ε παχζε άζθεζεο απφ ην Διεγθηηθφ 

Σπλέδξην ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ, εγγχεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

λνκηκφηεηαο, άθεζε έλα ηεξάζηην θελφ πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ην νπνίν 

θαιείηαη λα θαιχςεη ν λένο ζεζκφο
3
, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή ρξνλίδεη γηα κηα 

δεθαεηία θαη πιένλ
4
, ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η ππνθαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν είλαη απνιχησο αιιειέλδεηε δηαδηθαζία θαη γη’ 

απηφ δελ είλαη δεκνζηνλνκηθψο αλεθηφ λα πθίζηαηαη πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε 

παχζε ηνπ πξνιεπηηθνχ θαη ε κε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεπάγνληαη 

ηελ έιιεηςε ζεζκηθήο ζσξάθηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Η ιχζε πνπ πξνέθξηλε ν 

λνκνζέηεο θαη ηελ νπνία νθείιεη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, λα εθαξκφζεη ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε είλαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο 

                                                           
1
 Αθνξνχζε ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο, πξηλ ηελ 

εθηακίεπζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ην δεκφζην ηακείν. Νφκηκε είλαη ε δαπάλε εθφζνλ α) 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή εμππεξεηεί ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη β) ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε. 

Καλνληθή είλαη ε δαπάλε, πνπ έρεη λφκηκα αλαιεθζεί, επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ε 

ζρεηηθή απαίηεζε δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή. 
2
 H θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ςεθίζηεθε αξρηθά ζηελ  Δλφηεηα 2.4.1. λ.4336/2015, ΦΔΚ 

Α’ 94/14.8.2015, αθνινχζσο πξνζδηνξίζηεθε ε 1/1/2019 σο ξεηή εκεξνκελία θαηάξγεζεο γηα ηνπο 

ΟΤΑ, ζηελ παξ.10 ηνπ αξ.10 ηνπ λ.4337/2015 (ΦΔΚ Α’ 129/17.10.2015), θαηφπηλ έληνλσλ 

δηεθδηθήζεσλ ηφζν ησλ Αηξεηψλ (ΚΔΓΔ) φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (ΠΟΔ-ΟΤΑ), δφζεθε παξάηαζε 

έσο ηελ 1/1/2020   (αξ.58 λ.4607/24.4.2019) θαη ηειηθά κε ηελ παξ.1 ηνπ αξ.125 ηνπ 

λ.4611/17.5.2019 νξίζηεθε φηη ν έιεγρνο θαηαξγείηαη ηελ 31/7/2019. 
3
 άξζξν 39 ηνπ λ. 4622/19 πεξί επηηειηθνχ θξάηνπο θαη άξζξα 24, 25 θαη 168 ηνπ λ.4270/2014 

4
 άξζξν 4 λ. 3492/2006 ΦΔΚ 141 Α 
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δεκφζηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ, κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο λα 

απνηξέπνληαη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην Διεγθηηθφ 

Σπλέδξην σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα εθδίδεη θαη’ έηνο έθζεζε ειέγρνπ γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζην έιεγρφ ηνπ, νπφηε ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζεη ηδηαίηεξα ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ απνηεινχλ 

φξγαλα ηνπ δηαηάθηε
5
. Δηδηθφηεξα, ζηε λέα δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο έρεη θαηαζηεί κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηάθηε θαη εθείλν πνπ δεηεί ε 

λέα δεκνζηνλνκηθή δηνίθεζε απφ ην δηαηάθηε, είλαη, αθνχ εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ απεηινχλ ηε δηαρείξηζή ηνπ, ηνπο θαηαγξάςεη, αλαιχζεη θαη αμηνινγήζεη, λα 

ζέζεη ζηε ζπλέρεηα ζε εθαξκνγή κεραληζκνχο αληηκεηψπηζήο ηνπο
6
. Απφ απηφ 

θαίλεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ σο αξσγφο, θαζνδεγεηήο 

αιιά θαη επνπηεχσλ ζεζκφο ζηελ φιε δηαδηθαζία. 

Πνιιέο πηπρέο ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην ζε γεληθέο 

γξακκέο παξακέλνπλ σο έρνπλ (έιεγρνο ζπκβάζεσλ κεγάιεο ρξεκαηηθήο αμίαο πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο αλαδφρνπο θηι) αλ θαη δηαθξίλνληαη κεξηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο δηαδηθαζηηθήο θχζεσο (π.ρ. έλαξμε ηνπ ειέγρνπ απφ ην πνζφ ησλ 

300.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ εθεμήο
7
). Όκσο γεγνλφο είλαη πσο απφ ηε κηα κεξηά ε 

θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη απφ ηελ άιιε ε εηζαγσγή λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ ειέγρνπ (δηεχξπλζε θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ θαη πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε βάζε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα) δηακνξθψλνπλ έλα 

λέν πιαίζην εξγαζίαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ε νπνία θέξεη 

γλσξίζκαηα νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο. 

 

                                                           
5
 Γηαηάθηεο είλαη ν Υπνπξγφο ή ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο φξγαλν ηνπ θνξέα 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είηε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο φξγαλν, ην νπνίν αλαιακβάλεη 

ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ. Ο δηαηάθηεο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νξζή 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ. 
6
 Σην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο νη δηαηάθηεο - ππνπξγνί, λνκάξρεο, δήκαξρνη, δηνηθεηέο 

νξγαληζκψλ – είραλ κελ ηελ πνιηηηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ζηα νπνία αλέζεηαλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ, δελ είραλ φκσο θαη δεκνζηνλνκηθή επζχλε. 

Υπφ ην λέν ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ν δηαηάθηεο νθείιεη λα έρεη ηνλ έιεγρν φιεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, αληηκεησπίδνληαο θάζε ζεκαληηθφ θίλδπλν 

κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, εθφζνλ βέβαηα νη θίλδπλνη απηνί είλαη 

αληηκεησπίζηκνη 
7
 Άξζξν 324 ηνπ λ. 4700/2020 (ΦΔΚ 127

Α
/29-6-2020). 



14 

 

Μεθοδολογία Έρεσνας 

 

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ζπιιέρζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην σο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

γηα λα γίλεη ε κέηξεζε θαη ε παξαηήξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε επειημία θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Μέηξεζε είλαη ε πξνζερηηθή θαη ζθφπηκε παξαηήξεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ζπκβάλησλ βάζεη ησλ ηηκψλ κηαο 

κεηαβιεηήο (Babbie, 2011), ελψ νη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε 

απηή είλαη αλζξψπηλεο επηλνήζεηο - πξνζαξκνγέο πνπ νξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηηκεζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ έλλνηεο θαη δεδνκέλα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εχθνιε επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θιίκαθα Likert, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα θιίκαθα κέηξεζεο γηα ηε κειέηε πξνηχπσλ ή 

αξρψλ ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη δηεπθνιχλεη, κέζσ 

εθηηκήζεσλ βαζκνχ «ζπκθσλίαο» ή «δηαθσλίαο» ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

δηαηππσκέλεο δειψζεηο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ, λα 

πξνζδηνξηζηεί ε έληαζε δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα. Δηδηθφηεξα, αληηζηνηρίδεηαη ε 

έληαζε ησλ δηαθσληψλ θαη ησλ ζπκθσληψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε αξηζκνχο, γηα λα 

θαηαγξαθεί πνζνηηθά ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ θαη λα κεηξεζνχλ έηζη ζηάζεηο, 

πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο νκάδσλ ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζέινπκε λα 

εληνπίζνπκε (Likert, 1932).  

Η έξεπλα ινηπφλ είλαη βαζηθά πνζνηηθή, νπφηε ζεσξείηαη πην αληηθεηκεληθή 

θαη αμηφπηζηε (Zoua et al, 2014), ελψ δηεπθνιχλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ε εμαγσγή απνηειεζκάησλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κηα πηινηηθή 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε πξψηε θάζε θαη ζε έλα δείγκα επθνιίαο. Υπνβιήζεθε 

δειαδή ην εξσηεκαηνιφγην αξρηθά ζε 5 πεξίπνπ ζπλαδέιθνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη πξνζσπηθή γλσξηκία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ νη εξσηήζεηο είλαη 

θαηαλνεηέο, πφζνο ρξφλνο πεξίπνπ απαηηείηαη γηα ηηο απαληήζεηο θαη γεληθά λα 

απνηππσζεί κηα πξψηε εηθφλα θαη ηα πξψηα ζρφιηα γηα ηελ έξεπλα. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε απηή ε πηινηηθή πξνζέγγηζε, κε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ 

ζπλνδεπφηαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην δεηήζεθε ε άδεηα δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ 



15 

 

έξεπλαο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ (Γ/λζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο). Αθνχ δφζεθε ε ζρεηηθή άδεηα, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, κέζσ ηνπ google forms, εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ζηα e-mails ησλ Υπεξεζηψλ, αιιά θαη ζε 

πξνζσπηθά e-mails ησλ ζπλαδέιθσλ, κε ζηφρν λα απαληεζνχλ απφ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ αλέξρεηαη ζηνπο 650 θαη ίζσο λα κελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

απαληήζνπλ φινη. Τν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ επηζηνιή ε νπνία 

δηεπθξίληδε φηη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βαζηθφ εξγαιείν ινηπφλ 

ηεο έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζηελ θιίκαθα Likert 

θαη ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δειαδή 

πεξηέρεη εξσηήζεηο α) δηεξεχλεζεο αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαιιήισλ 

(δεκνγξαθηθά ζηνηρεία), β) αληίιεςήο ηνπο γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ 

ελεκέξσζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζεζκνχ, γ) 

εληνπηζκνχ ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ζπλδέζεη κε ηηο αιιαγέο, δ) 

πξνζδηνξηζκνχ αηζζεκάησλ αλεζπρίαο ηνπο πνπ ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ αιιαγψλ θαη ε) αλαδήηεζεο ηεο 

πξνζπκίαο ηνπο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ. 

Σεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη κφλν απφ θιεηζηέο εξσηήζεηο, επεηδή ε δηαθίλεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη ζα έπξεπε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζχληνκε ζπκπιήξσζή ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα νη θιεηζηέο απηέο εξσηήζεηο 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ.   

Απαληήζεθαλ ζπλνιηθά 105 εξσηεκαηνιφγηα κέζα ζε 15 κέξεο πεξίπνπ. 

Σπγθεθξηκέλα ε θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ζηνηρεία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΔΙΑ  

 

  Σπλνιηθά Πνζνζηφ 

Φχιν 

Γπλαίθα (1) 66 62,9% 

Άλδξαο (2) 39 37,1% 

Σπλνιηθέο Απαληήζεηο 105 100,0 

Ηιηθηαθέο Οκάδεο 

26-35 εηψλ (1) 2 1,9% 

36-45 εηψλ (2) 45 42,9% 

46-55 εηψλ (3) 50 47,6% 

56 θαη άλσ (4) 8 7,6% 

Σπλνιηθέο Απαληήζεηο 105 100,0 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Απφθνηηνο Λπθείνπ – 

Γπκλαζίνπ (1) 

8 7,6% 

Απφθνηηνο ΙΔΚ (2) 2 1.9% 

Απφθνηηνο ΑΔΙ, ΤΔΙ (3) 51 48,6% 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ (4) 42 40% 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ (5) 2 1,9% 

Σπλνιηθέο Απαληήζεηο 105 100,0 

Θέζε ζηνλ νξγαληζκφ 

Υπάιιεινο (1) 82 78,1% 

Πξντζηάκελνο (2) 16 15,2% 

Δπίηξνπνο (επίπεδν δ/ληε) (3) 7 6,7% 

Σπλνιηθέο Απαληήζεηο 105 100,0 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Έγγακνο (1) 86 81,9% 

Άγακνο (2) 19 18,1% 

Σπλνιηθέο Απαληήζεηο 105 100,0 

Πξνυπεξεζία ζηνλ 

νξγαληζκφ 

0-5 έηε (1) 12 11,4% 

6-10 έηε (2) 19 18,1% 

11-20 έηε (3) 58 55,3% 

21 -30 έηε (4) 12 11,4% 

Πάλσ απφ 31 έηε (5) 4 3,8% 

Σπλνιηθέο Απαληήζεηο 105 100,0 
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Απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα ζε αδξέο γξακκέο παξνπζηάδνληαη ηα εμήο σο πξνο ην 

πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ: 

1. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη γπλαίθεο (66 απφ ηνπο 105 

ζπκκεηέρνληεο). 

2. Η πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα είλαη απηή ησλ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ 

ζηα 46-55 έηε (50 απφ ηνπο 105 ζπκκεηέρνληεο) θαη αθνινπζεί ε ειηθηαθή 

νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηα 35-46 έηε (45 απφ ηνπο 105). 

3. Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απηφ πξνθχπηεη φηη 

είλαη πνιχ πςειφ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη απφθνηηνη ΑΔΙ θαη 

ΤΔΙ (51 απφ ηνπο 105) ελψ ε ακέζσο επφκελε νκάδα είλαη νη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ (42 ζηνπο 105). 

4. Ωο πξνο ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ, πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη νη ππάιιεινη (82 ζηνπο 105). 

5. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνθχπηεη φηη νη έγγακνη είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα. 

6. Τέινο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 11-20 ρξφληα 

πξνυπεξεζία ζηνλ νξγαληζκφ. 

Αθνχ νη απαληήζεηο κεηαθέξζεθαλ ζε excel, αθνινχζσο θαηαρσξήζεθαλ ζην SPSS 

γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. 
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Ανάλσζη / Δρεσνηηικά Δσρήμαηα 

 

Καηαξράο, νκαδνπνηήζεθαλ νη εξσηήζεηο ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, 

ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Έηζη ε πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ αθνξά ζηε 

Γηνίθεζε θαη ην πψο νη ππάιιεινη ραξαθηεξίδνπλ ηηο παξνρέο ηεο (ππνδνκέο, 

εθπαίδεπζε θηι) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αιιαγψλ,  ε δεχηεξε θαηεγνξία ζηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ θαη ε ηξίηε 

θαηεγνξία αθνξά ζηελ αληαπφθξηζε ησλ ππαιιήισλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ. 

Φξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS έγηλε παξαγνληηθή αλάιπζε γηα 

θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Η παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) 

θξίζεθε απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί έλα κεγάιν πιήζνο κεηαβιεηψλ 

απφ έλα κηθξφηεξν αξηζκφ λέσλ κεηαβιεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θνηλνί παξάγνληεο 

αλάκεζα ζε νκάδεο κεηαβιεηψλ. 

 

Α΄ Καηηγορία ερφηήζεφν:  (ΓΙΟΙΚΗΗ) 

Η πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ γηα ην 

πψο ε Γηνίθεζε πξνζεγγίδεη ηηο αιιαγέο θαη απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 7, 8, 12, 

13, 17, 9, 10, 33, 37, 15, θαη 16. Αξρηθά εμεηάζηεθε ε Α΄ θαηεγνξία εξσηήζεσλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή alpha Cronbach πνπ απνηειεί έλα κέηξν εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

θαη δείρλεη πφζν ζηελά ζπλδέεηαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο. 

Θεσξείηαη κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο.  Κη απηφ επεηδή ε αμηνπηζηία είλαη 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο θάζε έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

ζηαζεξφηεηα ζε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο (Νφβα – Καιηζνχλε, 2006). Έλαο ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο 0,70 ή πςειφηεξνο ζεσξείηαη «απνδεθηφο», νπφηε ε εζσηεξηθή ζπλνρή 

ησλ εξσηήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Σηελ πξψηε απηή νκάδα πξνέθπςε Alpha 

cronbach= 0,869, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα απφ ην SPSS: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,869 12 
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Σηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

εμεηάδεηαη αλ ηα δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή αλάιπζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απηφ ηζρχεη αλ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,6. Γίλεηαη έιεγρνο γηα ην 

δείθηε Measure of Sampling Adequacy πνπ αλ παίξλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,5 

καξηπξείηαη ε θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett, κε ηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη νη 

ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη ηα δεδνκέλα θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή αλάιπζε 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο (p-

ηηκή ηνπ Bartlett test of sphericity< 0,05). 

Σηελ Α θαηεγνξία πξνέθπςε ν πην θάησ πίλαθαο απφ ην SPSS: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,836 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 484,154 

df 66 

Sig. ,000 

Ακέζσο κεηά έγηλε παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ θαηέιεμε κε ηε κέζνδν 

εθηίκεζεο παξαγφλησλ (Principal components) θαη ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο (Varimax) 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Ερώτηση 7 ,794   

Ερώτηση 8 ,693   

Ερώτηση 9  ,635  

Ερώτηση 10  ,676  

Ερώτηση 12 ,618   

Ερώτηση 13 ,730   

Ερώτηση 14    

Ερώτηση 15   ,854 

Ερώτηση 16   ,797 

Ερώτηση 17 ,593   

Ερώτηση 33  ,732  

Ερώτηση 37  ,661  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη: 

α) νη εξσηήζεηο 7, 8, 12, 13, 17 έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ πξψην παξάγνληα 

πνπ αθνξά ζηελ “ππνζηήξημε – πιεξνθφξεζε” πνπ ζεσξνχλ νη ππάιιεινη φηη 

δέρνληαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην φλνκα Support γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ.   

β) νη εξσηήζεηο 9, 10, 33, 37 έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ην δεχηεξν παξάγνληα πνπ 

αθνξά ζηηο “ππνδνκέο” πνπ ζεσξνχλ νη ππάιιεινη φηη δηαηίζεληαη απφ ηε Γηνίθεζε 

θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην φλνκα Resources γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ.  

γ) νη εξσηήζεηο 15,16 έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ ηξίην παξάγνληα πνπ αθνξά 

ζηελ “ελζάξξπλζε εκπινθήο - ζπκκεηνρήο” πνπ ζεσξνχλ νη εξγαδφκελνη φηη δέρνληαη 

απφ ηε Γηνίθεζε θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην φλνκα Inclusion γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ειέγρνπ.  

 Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο. 

 

Β΄ Καηηγορία ερφηήζεφν:  (ΠΡΟΓΟΚΙΔ) 

Η δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ αθνξά ζηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά νθέιε 

πνπ πξνζδνθνχλ νη ππάιιεινη φηη ζα απνθνκίζνπλ κε ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη 

απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 18, 19, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 43 θαη 45.  Αξρηθά 

εμεηάζηεθε ε Β΄ θαηεγνξία εξσηήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή alpha Cronbach, 

Σηε δεχηεξε απηή νκάδα πξνέθπςε Alpha cronbach= 0,913, φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα απφ ην SPSS: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,913 11 

 

Σηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

θαη ηεο p-ηηκήο ηνπ Bartlett test of sphericity πξνέθπςε ν πην θάησ πίλαθαο: 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,863 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 672,109 

df 55 

Sig. ,000 
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Ακέζσο κεηά έγηλε παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ θαηέιεμε κε ηε κέζνδν 

εθηίκεζεο παξαγφλησλ (Principal components) θαη ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο (Varimax) 

ζε κηα νκάδα εξσηήζεσλ κφλν: 

 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

Ερώτηση 18 ,675 

Ερώτηση 19 ,746 

Ερώτηση 30 ,689 

Ερώτηση 32 ,676 

Ερώτηση 34 ,831 

Ερώτηση 35 ,862 

Ερώτηση 36 ,813 

Ερώτηση 38 ,756 

Ερώτηση 40 ,648 

Ερώτηση 43 ,687 

Ερώτηση 45 ,685 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη φιεο νη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ πςειέο 

ζπζρεηίζεηο θαη πξνθχπηεη έλαο παξάγνληαο θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην 

φλνκα Expectations γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ.  

  

Γ΄ Καηηγορία ερφηήζεφν:  (ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ) 

Η ηξίηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ αθνξά ζην πψο πηζηεχνπλ νη ππάιιεινη φηη ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ επίθεηληαη θαη απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 20, 24, 

25, 26, 27, 31, 22, 23, 41, 42, 21, 28 θαη 29. Αξρηθά εμεηάζηεθε ε Γ΄ θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή alpha Cronbach. Σηελ Τξίηε απηή νκάδα 

πξνέθπςε alpha Cronbach= 0,907, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα απφ ην 

SPSS: 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,907 14 

 

 

Σηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

θαη ηεο p-ηηκήο ηνπ Bartlett test of sphericity πξνέθπςε ν πην θάησ πίλαθαο: 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 819,367 

df 91 

Sig. ,000 

 

Ακέζσο κεηά έγηλε παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ θαηέιεμε κε ηε κέζνδν 

εθηίκεζεο παξαγφλησλ (Principal components) θαη ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο (Varimax) 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Ερώτηση 20 ,645   

Ερώτηση 21   ,567 

Ερώτηση 22  ,848  

Ερώτηση 23  ,728  

Ερώτηση 24 ,732   

Ερώτηση 25 ,715   

Ερώτηση 26 ,653   

Ερώτηση 27 ,759   

Ερώτηση 28   ,756 

Ερώτηση 29   ,790 

Ερώτηση 31 ,690   

Ερώτηση 39    

Ερώτηση 41  ,787  

Ερώτηση 42  ,768  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη: 

α) νη εξσηήζεηο 20, 24, 25, 26, 27, 31 έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ πξψην 

παξάγνληα πνπ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε - απηνπεπνίζεζε πνπ δηαθξίλεη ηνπο 

ππαιιήινπο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αιιαγέο θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην 

φλνκα Confidence γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ.   

β) νη εξσηήζεηο 22, 23, 41, 42 έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ην δεχηεξν παξάγνληα 

πνπ αθνξά ζηε βεβαηφηεηα - αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ νη ππάιιεινη φζνλ αθνξά ζηηο 

επηθείκελεο αιιαγέο θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην φλνκα Assurance γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ.  

γ) νη εξσηήζεηο 21, 28, 29 έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ ηξίην παξάγνληα πνπ 

αθνξά ζηελ πξνζπκία – δηάζεζε πνπ επηδεηθλχνπλ νη ππάιιεινη γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ αιιαγψλ θαη απηφο ν παξάγνληαο παίξλεη ην φλνκα Willingness γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ειέγρνπ.  

Σε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε φηη απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο απνθιείζηεθαλ νη 

εξσηήζεηο 11, 44, 14 θαη 39 σο έρνπζεο αζήκαληε ζπλνρή. 

Σηε ζπλέρεηα κε θαζέλα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δεκηνπξγήζακε κηα λέα 

κεηαβιεηή πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ην κέζν φξν ησλ κεηαβιεηψλ θάζε νκάδαο (Α, Β 

θαη Γ) κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε αληαπφθξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε γλψκνλα ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζπκία. Φξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (κε p-ηηκέο < 0,05). Πξνθχπηνπλ έηζη νη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο θαη νη γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη 

παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ: 

Γίλεηαη αξρηθά έιεγρνο γηα ην πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε – εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ γηα ην ζέκα ησλ αιιαγψλ. Τίζεηαη 

ινηπφλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε Confidence θαη ειέγρεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: Expectations (θαηεγνξία Β), Inclusion, Support και 

Resources (θαηεγνξία Α). Πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο: 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,574
a
 ,329 ,302 ,42212 

a. Predictors: (Constant), Expect, Incl, Support, Resourc 
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Έλα κέηξν γηα λα θξηζεί αλ ε επζεία παιηλδξφκεζεο πξνζαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηα δεδνκέλα είλαη ην R
2 

 δειαδή ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of 

determination) πνπ παίξλεη ηηκέο απφ 0 σο 1 θαη πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξνο. Δδψ ην R
2
= 0,329 θαη ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ ην 33% ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο εμεγείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Τν 

ππφινηπν 67% ηεο κεηαβιεηφηεηαο νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ 

εμεγνχληαη. Υπάξρνπλ δειαδή επηπιένλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Confidence, 

αιιά απηνί νη παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη θαη έρνπλ εληνπηζηεί ζην δεδνκέλν κνληέιν 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Αθνινχζσο πξνθχπηεη ν πίλαθαο: 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,674 ,247  10,830 ,000 

Support ,213 ,070 ,323 3,049 ,003 

Resourc -,263 ,083 -,336 -3,171 ,002 

Incl -,062 ,049 -,123 -1,253 ,213 

Expect ,443 ,084 ,535 5,290 ,000 

a. Dependent Variable: Conf 

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Confidence επεξεάδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Expectations (θαηεγνξία Β), 

Support και Resources (θαηεγνξία Α).  Δηδηθφηεξα ν παξάγνληαο «Inclusion» ζα 

πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ην κνληέιν, θαζψο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζην 

κνληέιν (p-value = 0,213). 

Τα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελα δεδνκέλνπ φηη ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ αθνινχζεζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζε κέξνο ησλ ππαιιήισλ 

(ζε 34 άηνκα πνπ πξνζεγγίζηεθαλ ιφγσ πξνζσπηθήο γλσξηκίαο θαη ζπλαδειθηθήο 

νηθεηφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ ηα επξήκαηα. Πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) 

ε απηνπεπνίζεζε ησλ ππαιιήισλ φηη ζα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

ζηηο αιιαγέο φλησο δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ ε Γηνίθεζε εκπιέμεη ζηελ παξνχζα 

θάζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ελεξγά ή απφ ην αλ δεηνχληαη ηψξα νη απφςεηο ηνπο 
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ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο, θαζψο, νη αιιαγέο έρνπλ απνθαζηζηεί θαη είλαη ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ λα ιακβάλνπλ ρψξα. β) Η απηνπεπνίζεζή ηνπο είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγε ησλ δηεπθνιχλζεσλ (Resources) πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε Γηνίθεζε 

(εθπαίδεπζε – πιηθνηερληθή ππνδνκή), θαζψο ε απηνπεπνίζεζε απηή βαζίδεηαη κφλν 

ζηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θηι ηηο νπνίεο ηηο ληψζνπλ επαξθείο γηα ηηο 

αιιαγέο θαη δε ζα κεγηζηνπνηεζεί αλ ε Γηνίθεζε ηνπο πξνζθέξεη θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Θεσξνχλ δειαδή φηη αλ ε Γηνίθεζε ηνπο 

πξνζθέξεη δηεπθνιχλζεηο ζα έρεη θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνπο ππαιιήινπο, 

γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, γηαηί δε γλσξίδνπλ αλ ζα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ιφγσ 

πεξηζζφηεξσλ παξνρψλ.  γ) Πηζηεχνπλ φκσο φηη ε απηνπεπνίζεζε ζα κεγηζηνπνηεζεί 

αλ ε Γηνίθεζε ηνπο παξέρεη ελζάξξπλζε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε (Support) γχξσ 

απφ ηηο αιιαγέο. δ) Ταπηφρξνλα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηθαλνχο λα 

αληαπεμέιζνπλ, επεηδή πεξηκέλνπλ λα επσθειεζνχλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 

επίπεδν απφ ηηο αιιαγέο απηέο (Expectations). 

Γίλεηαη αθνινχζσο έιεγρνο γηα ην πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ ππαιιήισλ γηα ην ζέκα ησλ αιιαγψλ. Τίζεηαη ινηπφλ σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε Assurance θαη ειέγρεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο: Expectations (θαηεγνξία Β), Inclusion, Support και Resources 

(θαηεγνξία Α). Πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο: 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,559
a
 ,312 ,285 ,62447 

a. Predictors: (Constant), Incl, Support, Expect, Resourc 

 

 

 

Δδψ ην R
2
= 0,312 θαη ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ ην 31% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο 

εμεγείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Τν ππφινηπν 69% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ εμεγνχληαη. Υπάξρνπλ 

δειαδή επηπιένλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Assurance, αιιά απηνί νη 

παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη θαη έρνπλ εληνπηζηεί ζην δεδνκέλν κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.  
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Αθνινχζσο πξνθχπηεη ν πίλαθαο: 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,325 ,365  3,626 ,000 

Support ,204 ,103 ,212 1,976 ,051 

Resourc -,105 ,123 -,091 -,852 ,396 

Expect ,528 ,124 ,436 4,260 ,000 

Incl ,051 ,073 ,069 ,693 ,490 

a. Dependent Variable: Assu 

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Assurance επεξεάδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Expectations (θαηεγνξία Β) 

θαη Support (θαηεγνξία Α).  Δηδηθφηεξα ν παξάγνληαο «Inclusion» ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζεί απφ ην κνληέιν, θαζψο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζην κνληέιν (p-

value = 0,490). Δπίζεο ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη ν παξάγνληαο «Resources», θαζψο 

νχηε θη απηφο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p-value = 0,396). 

Τα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελα δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ απάληεζαλ πξνθνξηθά, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) ε αίζζεζε 

αζθάιεηαο θαη ζπλαθφινπζα ε κε χπαξμε θφβνπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ 

φλησο δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ ε Γηνίθεζε εκπιέμεη ζηελ παξνχζα θάζε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο ελεξγά ή απφ ην αλ δεηνχληαη ηψξα νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο, θαζψο, νη αιιαγέο έρνπλ απνθαζηζηεί θαη είλαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα 

ιακβάλνπλ ρψξα. β) Δπίζεο ε εξεκία ηνπο δε ζρεηίδεηαη κε ην αλ ε Γηνίθεζε ηνπο 

πξνζθέξεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή (Resources), θαζψο 

απηφ είλαη ζηα ζρέδηα ηεο Γηνίθεζεο θαη δελ ηνπο εμαζθαιίδεη ηε δηθή ηνπο ζέζε 

εξγαζίαο θαη ην δηθφ ηνπο status. γ) Όκσο πηζηεχνπλ φηη ζα ληψζνπλ πεξηζζφηεξε 

εξεκία – ζηγνπξηά – αζθάιεηα αλ ε Γηνίθεζε ηνπο παξέρεη ελζάξξπλζε θαη επαξθή 

πιεξνθφξεζε (Support) γχξσ απφ ηηο αιιαγέο, θαζψο θαη δ) επεηδή νη ίδηνη 

πεξηκέλνπλ φηη φλησο ζα επσθειεζνχλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, 

καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα απφ ηηο αιιαγέο απηέο (Expectations). 
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Γίλεηαη ηέινο έιεγρνο γηα ην πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζπκία ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ. Τίζεηαη ινηπφλ σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε Willingness θαη ειέγρεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο: Expectations (θαηεγνξία Β), Inclusion, Support και Resources 

(θαηεγνξία Α). Πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο: 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std Erroof 

the Estimate 

1 ,616
a
 ,380 ,355 ,49979 

a. Predictors: (Constant), Incl, Support, Expect, Resourc 
 

 

Δδψ ην R
2
= 0,380 θαη ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ ην 38% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο 

εμεγείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Τν ππφινηπν 62% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ εμεγνχληαη. Υπάξρνπλ 

δειαδή επηπιένλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Willingness, αιιά απηνί νη 

παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη θαη έρνπλ εληνπηζηεί ζην δεδνκέλν κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Αθνινχζσο πξνθχπηεη ν πίλαθαο: 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,458 ,292  4,989 ,000 

Support ,224 ,083 ,276 2,716 ,008 

Expect ,527 ,099 ,517 5,320 ,000 

Resourc -,038 ,098 -,040 -,391 ,696 

Incl -,078 ,058 -,127 -1,338 ,184 

a. Dependent Variable: Willing 

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Willingness επεξεάδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Expectations (θαηεγνξία Β) 

θαη Support (θαηεγνξία Α).  Δηδηθφηεξα ν παξάγνληαο «Inclusion» ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζεί απφ ην κνληέιν, θαζψο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζην κνληέιν (p-
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value = 0,184). Δπίζεο ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη ν παξάγνληαο «Resources», θαζψο 

νχηε θη απηφο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p-value = 0,696). 

Τα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελα δεδνκέλνπ φηη, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ απάληεζαλ πξνθνξηθά, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) ε 

πξνζπκία θαη ζπλαθφινπζα ε εηνηκφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ νη ππάιιεινη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ φλησο δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ ε Γηνίθεζε εκπιέμεη ζηελ 

παξνχζα θάζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ελεξγά ή απφ ην αλ δεηνχληαη ηψξα νη 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο, θαζψο, νη αιιαγέο έρνπλ απνθαζηζηεί θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη. β) Δπίζεο ε πξνζπκία ηνπο δε ζρεηίδεηαη κε ην αλ ε Γηνίθεζε 

ηνπο πξνζθέξεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή (Resources), 

θαζψο απηφ είλαη ζηα ζρέδηα ηεο Γηνίθεζεο θαη δελ ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ επθνιία 

αληαπφθξηζήο ηνπο. γ) Όκσο πηζηεχνπλ φηη ζα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν έηνηκνη – 

πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ  πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ αλ ε Γηνίθεζε ηνπο παξέρεη 

ελζάξξπλζε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε (Support) γχξσ απφ ηηο αιιαγέο, θαζψο θαη δ) 

επεηδή νη ίδηνη πεξηκέλνπλ φηη φλησο ζα επσθειεζνχλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 

επίπεδν, καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα απφ ηηο αιιαγέο απηέο (Expectations). 

Δπνκέλσο πξνθχπηνπλ νη εμήο παιηλδξνκήζεηο: 

Η εκπηζηνζχλε – απηνπεπνίζεζε ππαιιήισλ εμαξηάηαη απφ ηα εμήο: 

1. Confidence= 2,674   +  0,213    -0,263   +0,443 

     Constant      Support     Resources   Expectations 

      “0,000” “0,003” “0,002”  "0,000”       

Απηά πνπ επεξεάδνπλ ηε βεβαηφηεηα – αζθάιεηα ππαιιήισλ    

2. Assurance=  1,325 +0,204  +0,528 

    Constant      Support     Expectations 

     “0,000” “0,051” “0,000” 

Απηά πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε - πξνζπκία ππαιιήισλ    

3. Willingness=  1,458 +0,224     +0,527 

    Constant      Support     Expectations 

     “0,000” “0,008” “0,000”  
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σμπεράζμαηα – Προηάζεις 
 

σμπεράζμαηα 

 Γεδνκέλνπ φηη νη νξγαλψζεηο πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, ρξεηάδνληαη λα αιιάδνπλ, νπφηε, ζήκεξα, πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ, ππάξρεη έλα ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαηαλφεζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο σο έλα θξίζηκν κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμαλφκελσλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ησλ πεξηβαιιφλησλ. Κη απηφ, επεηδή, αθελφο νη 

νξγαληζκνί κε ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο βαζίδνληαη θπξίσο ζε ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη αθεηέξνπ νη ππάιιεινη 

επεξεάδνληαη απφ κηα πνηθηιία δπλάκεσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, φηαλ 

πξνζπαζνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα (Saleem & 

Athambawa, 2019). Έηζη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο αλαθέξνληαη ζε κειέηεο ζπρλά σο θξίζηκνη παξάγνληεο γηα 

ηελ επηηπρία ησλ αιιαγψλ (Herold et al, 2007). Σπρλά νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο 

αλαθέξνληαη σο «ρανηηθέο ή δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο» (Abrahamson, 2000), επεηδή ε 

κεηαθνξά απφ κηα γλσζηή ζε κηα άγλσζηε θαηάζηαζε αλαπηχζζεη αλαζθάιεηεο, 

άγρνο θαη ακθηζεκίεο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ππάιιεινη κπνξεί λα ζεσξήζνπλ 

ηηο αιιαγέο σο απεηιή, κε ην λα θαιιηεξγήζνπλ δηάθνξεο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ θνπηαζηηθή κάζεζε, κε ζπλέπεηα 

λα δεκηνπξγείηαη αλεζπρία, έληαζε, απνπζία ζηαζεξφηεηαο ή δηαηαξαρή, ελψ άιινη 

κπνξεί λα αληηιεθζνχλ ηηο αιιαγέο σο επθαηξία γηα κάζεζε, εμέιημε, βειηίσζε, 

αλαλέσζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε (Cohran et al, 2002).  Φπζηνινγηθά, νη 

πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο, εηδηθά φηαλ απηέο 

δηαηαξάζζνπλ ηηο επθνιίεο, ηηο αλέζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο, θαηάζηαζε πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ε επηζπκεηή 

αιιαγή (Singh, Saeed & Bertcsch, 2012). Γη’ απηφ αθξηβψο ε Γηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξε γηα ηηο απφςεηο, ζθνπνχο θαη αληηιήςεηο ησλ 

ππαιιήισλ, θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο αιιαγψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζήζεη 

ηελ επηηπρή κεηάβαζε ζε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

 Η κειέηε ινηπφλ ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηηο 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή πνιιψλ εξεπλεηψλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ θπξίσο ηηο έλλνηεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγέο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηηο 
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αιιαγέο (Cinite and Duxbury, 2018, Thakur and Srivastava, 2018). Πην ζπγθεθξηκέλα 

πνιινί εξεπλεηέο ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγέο (Vakola, 2014) 

πνπ ζεσξείηαη σο πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρεκέλε έθβαζε, ελψ άιινη 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο σο ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

(Bovey and Hede, 2001, Canning and Found, 2015). 

 Δθηφο απφ ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγέο ή ηελ αληίζηαζε ζε απηέο, κε ηηο 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζρεηίδνληαη πνιιέο άιιεο έλλνηεο θαη παξάκεηξνη θαη 

εκπιέθνληαη πνιιέο πηπρέο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο επηθνηλσλίαο θηι φπσο: ε 

πιεξνθφξεζε, ε ππνζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε, ε εθπαίδεπζε ε νπνία είλαη κηα 

επηθνηλσληαθή ηαθηηθή πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ή / θαη 

ζε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ε πξνζπκία – ελζνπζηαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απμάλεη 

ηε δέζκεπζε θαη ηελ εκπινθή ηνπ ππαιιήινπ, ε αζθάιεηα – ζηγνπξηά ππαιιήισλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, ε απηνπεπνίζεζε, νη πξνζδνθίεο, 

θ.α. 

 Δηδηθά νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν 

απνηειεζκαηηθά παξέρνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο, δελ κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο 

ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ππαιιήισλ (Feeney & Boardman, 2010) 

δεδνκέλνπ φηη νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζεσξνχληαη πεγή άγρνπο θαη έληνλνπ ζηξεο 

ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ (Smollan, 2015). 

Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαδεηψληαο ηε ζηάζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ απέλαληη ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο εληνπίζηεθε ην γεγνλφο 

φηη νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη απηνπεπνίζεζε, ζηγνπξηά – αζθάιεηα θαη πξνζπκία, 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε άιινπο παξάγνληεο. Αθνινχζσο ειέγρζεθε ζε πνηεο 

πεξηπηψζεηο εληζρχνληαη ε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ζηάζεηο θαη ηέινο απνζαθελίζηεθε 

ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο Γηνίθεζεο, εθφζνλ εθείλε δξα ππνζηεξηθηηθά. 

Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε ζηελ έξεπλα φηη παξφιν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη 

απηνπεπνίζεζε ε νπνία πεγάδεη βαζηθά απφ ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη ληψζνπλ επαξθείο 

θαη αηζζάλνληαη φηη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ. Απηή ε απηνπεπνίζεζε φκσο ζα κεηψλεηαη αλ ε Γηνίθεζε παξέρεη 

επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, δεδνκέλνπ φηη νη παξνρέο απηέο 

αλακέλεηαη λα ζπλδένληαη κε  πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί θφβν ησλ ππαιιήισλ φηη κε απμεκέλεο απαηηήζεηο δε ζα 
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κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Οη εξγαδφκελνη δειαδή ζεσξνχλ φηη ε Γηνίθεζε 

παξέρνληαο εθπαίδεπζε ζα κπνξεί αθνινχζσο λα ηνπο αλαζέηεη πεξηζζφηεξεο 

επζχλεο ή θαη πεξηζζφηεξα θαζήθνληα θαη έηζη νη ίδηνη ηειηθά ίζσο λα κελ κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο.  

 Δλδηαθέξνλ εχξεκα ινηπφλ απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

ππαιιήισλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ίζσο είλαη δηαηεζεηκέλε λα 

πξνζθέξεη ε Γηνίθεζε. Κη απηφ επεηδή ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζεκεηψλεηαη φηη ε 

εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ ππαιιήισλ, ηε δέζκεπζε 

ζηελ αιιαγή θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα αιιαγή (Devos et al, 

2001, Shum et al, 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθή εθπαίδεπζε ζηνπο ππαιιήινπο, επεηδή κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο δηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία αιιαγήο. Δπίζεο ζε 

άιιε κειέηε (Coyle – Shapiro, 2002) γηα ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ 

αιιαγή ηνλίδεηαη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε - 

θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ εηνηκφηεηα γηα νξγαλσζηαθέο αιιαγέο.       

 Δμάιινπ νη Sallem & Athambawa (2019) φζνλ αθνξά ζηηο νξγαλσζηαθέο 

αιιαγέο ζπζηήλνπλ ζηε Γηνίθεζε λα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ππαιιήισλ θαη κάιηζηα κε επάξθεηα, πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάδνληαη νη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σην ίδην πλεχκα νη Malatjie & Montana (2019) 

ηνλίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ έρεη επηθνηλσλεζεί 

επαξθψο ην κήλπκα ησλ αιιαγψλ, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ππνβνεζνχληαη νη 

ππάιιεινη λα γλσξίδνπλ πψο λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αιιαγή κέζσ 

ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Σχκθσλα δε κε ηνπο Singh, Saeed & 

Bertsch (2012) ε Γηνίθεζε, παξάιιεια κε ηελ επαξθή επηθνηλσλία γηα ηα κέηξα 

αιιαγψλ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ 

δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ νη ππάιιεινη λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο, 

ηδηαίηεξα αλ απηέο επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο ξφινπο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε βέβαηα ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ έλα πηζηνπνηεκέλν 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ κε κηα πηζηνπνηεκέλε κεζνδνινγία, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη ηπρφλ αληίζηαζε ησλ ππαιιήισλ θαη θαη’ επέθηαζε ε 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο.   
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Άιιε κία παξαηήξεζε απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ ππαιιήισλ απμάλεηαη αλ ε Γηνίθεζε πξνζθέξεη επαξθή 

πιεξνθφξεζε – ελζάξξπλζε. Οη μεθάζαξεο επηθνηλσλίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ εληζρχνπλ ηελ πεπνίζεζε ησλ ππαιιήισλ φηη ζα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθά.  

Παξάιιεια πξνθχπηεη φηη ε αίζζεζε ησλ ππαιιήισλ φηη ζα θαηαθέξνπλ λα 

πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ηηο αιιαγέο κεγηζηνπνηείηαη, επεηδή πεξηκέλνπλ φηη ζα 

σθειεζνχλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν απφ ηηο αιιαγέο απηέο. Έρνπλ δειαδή 

πξνζδνθίεο ηηο νπνίεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηηο ζηεξίμνπλ θαη γλσξίδνπλ φηη 

κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ απηφ.  

Δμάιινπ γίλεηαη μεθάζαξν απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη νη 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο δε ζπλδένληαη κε αλαζθάιεηα φηαλ ε Γηνίθεζε πξνζθέξεη 

επαξθή πιεξνθφξεζε – ελζάξξπλζε. Τελ ίδηα ζηηγκή δελ ππάξρεη θφβνο – 

αλαζθάιεηα, φηαλ νη ππάιιεινη πηζηεχνπλ φηη ζα επσθειεζνχλ απφ ηηο αιιαγέο ζε 

αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν, καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα. Αηζζάλνληαη 

αζθάιεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη έρνπλ ζεηηθή δηάζεζε.  

Τέινο γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ππάιιεινη δηαθξίλνληαη απφ πξνζπκία, δηάζεζε λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο αιιαγέο, εθφζνλ ε Γηνίθεζε ηνπο πξνζθέξεη επαξθή πιεξνθφξεζε 

– ελζάξξπλζε, ελψ παξάιιεια δείρλνπλ πξνζπκία, δηάζεζε λα εθαξκφζνπλ ηηο 

αιιαγέο, επεηδή πεξηκέλνπλ φηη ζα σθειεζνχλ ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 Σε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη φηη ε εκπηζηνζχλε, ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

ε πξνζπκία ησλ ππαιιήισλ έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επαξθή ζηήξημε εθ 

κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο, ελψ ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη 

ίδηνη νη ππάιιεινη απφ ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο.  

 Απφ ηελ αλαζθφπεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην παξειζφλ, ελψ παξνπζηάδνληαη παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο ζε δηάθνξεο 

κειέηεο. 

 Δηδηθφηεξα νη Covin θαη Killmann (2002) δηαπηζηψλνπλ φηη ε ππνζηήξημε 

(support) ηεο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ε δέζκεπζε, ε ελζάξξπλζε ηεο εκπινθήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγψλ, ε θαιή επηθνηλσλία θαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

ηζρπξήο αλάγθεο γηα αιιαγέο είλαη έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ επηηπρία 

ησλ αιιαγψλ απηψλ. Σε έξεπλα γηα ην ζηξαηφ  (Lyons, Swindler & Offner, 2009) 
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ηνλίδεηαη φηη απμάλεηαη ζεκαληηθά ε εηνηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ, εθφζνλ απηνί 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ θαη εθφζνλ 

αλαγλσξίδνπλ φηη έρνπλ ηε δπλακηθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο. Σην ίδην πιαίζην 

θηλνχληαη παξφκνηεο κειέηεο πνπ ηνλίδνπλ φηη αλ νη ππάιιεινη πηζηεχνπλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα δεκηνπξγήζεη ηθαλέο ζπλζήθεο έηζη, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηηο αιιαγέο (Eby et al, 2000, Jones et al, 2005), λα αλαπηχμεη πνιηηηθέο 

ππνζηεξηθηηθέο (Eby et al, 2000, Rafferty & Simons, 2006), λα εδξαηψζεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο εγέηεο (Rafferty & Simons, 2006) θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή 

φισλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγψλ (Eby et al, 2000, Jones et al, 2005) απηφ ζα κπνξνχζε 

λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αηνκηθήο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγέο. Η μεθάζαξε ινηπφλ 

ππνζηήξημε θαη δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο αιιαγέο δεκηνπξγεί ζεηηθφ θιίκα θαη 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ (Armenakis et al, 1999).  

 Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα ελζαξξπληηθφ νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ ζα επηηξέςεη 

ζηνπο ππαιιήινπο λα εξγαζηνχλ πην απνδνηηθά θαη πην απνηειεζκαηηθά. Η Γηνίθεζε 

δειαδή κε απηφ ηνλ ηξφπν δίλεη αμία ζηνπο ππαιιήινπο ρνξεγψληαο ηνπο ηα 

θαηάιιεια κέζα θαη ελζαξξχλνληάο ηνπο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή. Η ππνζηήξημε 

ινηπφλ απφ ηε Γηνίθεζε θαη ε θαιιηέξγεηα νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο (ζπλεξγαζία, 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θηι) είλαη ζεκαληηθή θαηά ηε δηαδηθαζία αιιαγήο. (Sarros 

et al, 2008). Κη απηφ, επεηδή, φζν πεξηζζφηεξν νη ππάιιεινη ληψζνπλ φηη εκπιέθνληαη 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία, ηφζν πεξηζζφηεξν ληψζνπλ φηη ζα πξέπεη λα ινγνδνηνχλ, 

δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηε 

Γηνίθεζε θαη θαη’ επέθηαζε εθείλνη δεζκεχνληαη. Η ππνζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε 

δειαδή δεκηνπξγεί θίλεηξα απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη εθείλνη δεζκεχνληαη γηα ηελ 

επηηπρία ησλ εξγαζηψλ ηνπο. (Bouckenooghe & Devos, 2006). Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ηεο Γηνίθεζεο ζπλδέεηαη κε κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο, 

απνπζία εκπινθήο ησλ ππαιιήισλ ζηηο δηαδηθαζίεο, ειιηπή επηθνηλσλία, γεγνλφο πνπ 

έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε πξνγξάκκαηα αιιαγψλ. 

 Δπηπιένλ ζε έξεπλα (Vakola, 2014) θάλεθε φηη ε ζεηηθή απηo-αμηνιφγεζε / 

απηνπεπνίζεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αηνκηθή εηνηκφηεηα γηα αιιαγέο θαη έδεημε 

επίζεο φηη ν αληίθηππφο ηνπο, δειαδή νη ζρεηηθέο πξνζδνθίεο, είλαη απηέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ θιίκα εκπηζηνζχλεο, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη επηθνηλσλία θαη 

ππνβνεζνχλ ηφζν ζην λα γελλεζεί ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία φζν θαη ζην λα 

δεκηνπξγεζεί  αηνκηθή εηνηκφηεηα γηα αιιαγέο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 
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απηνπεπνίζεζε εθθξάδεηαη ε εκπηζηνζχλε πνπ έρεη θάπνηνο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο δσήο, ή αθφκα θαη λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζε θαηαζηάζεηο 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Maddux, 2002). Έηζη θαη νη Anthony & Mohankumar (2017) 

αλαθέξνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

εηνηκφηεηα γηα νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή εληνπίδεηαη ζε έξεπλεο 

(Trader-Leigh, 2002) φηη πθίζηαηαη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηνεθηίκεζε/ 

απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζνπλ ηα άηνκα θαη ζην κέγεζνο ηνπ θφβνπ ηνπο γηα ην 

άγλσζην. 

 Βέβαηα γεγνλφο είλαη φηη κηα θαιή επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία αιιαγψλ, δεδνκέλνπ φηη ελεκεξψλνληαη νη ππάιιεινη γηα 

ην πψο κπνξνχλ λα ηνπο επεξεάζνπλ νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο (Vakola & Nikolaou, 

2005), ελψ ε ρξήζε ηεο ζεηηθήο επηθνηλσλίαο (ζεηηθέο ιέμεηο θηι) κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί γηα ηελ αχμεζε ηεο δέζκεπζεο, ηεο εκπηζηνζχλεο ή ηεο αηζηνδνμίαο, 

πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα παξαρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ε επηθνηλσλία νξίδεηαη σο ηξφπνο 

πιεξνθφξεζεο, ελζάξξπλζεο θαη εκπινθήο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ ζηε 

δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ (Caldwell, 1993). Γεληθά, ε επηηπρεκέλε επηθνηλσλία  

ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε (confidence) ησλ ππαιιήισλ ζηε Γηνίθεζε θαη 

βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία ελφο θαινχ ζρεδίνπ ζεηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο ε 

επηθνηλσλία ελφο ζαθνχο ζρεδίνπ θαη ελφο ειθπζηηθνχ νξάκαηνο γηα ην κειινληηθφ 

απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ βνεζά ζηε κείσζε απηήο ηεο αζάθεηαο θαη ηνπ θφβνπ ηνπ 

άγλσζηνπ. Όηαλ δειαδή νη ππάιιεινη έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη κνηξάδνληαη θνηλφ 

φξακα ηνπ επηζπκεηνχ κέιινληνο, απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα θηλεηνπνηεζνχλ 

θαη λα ζπληνληζηνχλ φινη νη ηχπνη ησλ δξάζεσλ πνπ ζα εδξαηψζνπλ ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο. (Kotter, 1996). Τίζεηαη δειαδή ε επηηπρεκέλε επηθνηλσλία σο ν 

απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ φπνησλ αιιαγψλ 

(Hultman, 1998) θαη ε ζαθήλεηα ζηα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο αιιαγέο κέζα ζε 

έλα πιαίζην εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο θαίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη’ 

απηφ. Θα πξέπεη δειαδή ε Γηνίθεζε δηνξγαλψλνληαο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο, 

ζηέιλνληαο ππνκλήκαηα ή θνηλνπνηψληαο επίζεκεο εθζέζεηο θηι λα δηεπθξηλίδεη ηα 

δπλεηηθά νθέιε ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκε λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ 
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εγείξνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο, δειαδή ζε φια ηα «γηαηί», «ηη», «πφηε», «πνχ» θαη 

«πψο» (Kotter & Schlesinger, 2008). Η Γηνίθεζε κε απηφ ηνλ ηξφπν έρεη ηελ επθαηξία 

λα αλαιχζεη ην γεληθφ πιαίζην ησλ αιιαγψλ (δπζθνιίεο, πξνθιήζεηο, θέξδε θηι) θαη 

λα ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα εθζέζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα 

ληψζνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, γεγνλφο πνπ ζα εληζρχεη ην αίζζεκα φηη ειέγρνπλ 

ηελ θαηάζηαζε θαη θαη’ επέθηαζε ζα κεηψλεηαη ε αβεβαηφηεηα. Σπλήζσο νη 

ππάιιεινη πνπ αλαπηχζζνπλ αξλεηηθή ζηάζε θαη αληίζηαζε απέλαληη ζηηο αιιαγέο 

θαίλεηαη φηη είλαη θπξίσο εθείλνη πνπ δελ θαηαλννχλ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβαίλνπλ νη 

αιιαγέο (Kotter & Schlesinger, 2008). Η αβεβαηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθέξεηαη 

ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη έλα 

γεγνλφο θαη ηη πξφθεηηαη λα επηθέξεη ζην θαζηεξσκέλν status quo (Rafferty & Griffin, 

2006). 

 Οη έλλνηεο ηεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο (assurance) φζνλ αθνξά ζηηο 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο παξνπζηάδνληαη αξρηθά απφ ηνπο Schein θαη Bennis (1965) νη 

νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη ε ςπρνινγηθή αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ νη 

ππάιιεινη λα ληψζνπλ ζηγνπξηά θαη φηη είλαη ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ ηηο αιιαγέο. Ο 

Kahn (1990) ππνζηήξημε φηη ε αζθάιεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο δέζκεπζεο 

ζηελ εξγαζία θαζψο επεξεάδεη ηελ πξνζπκία ησλ ππαιιήισλ λα εθθξάδνληαη ρσξίο 

θφβν θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εηδηθά φηαλ πξνθχπηεη έλα ζελάξην 

αιιαγψλ ην νπνίν ππξνδνηεί ην θφβν γηα ην άγλσζην. Δμάιινπ δεδνκέλνπ φηη ε 

χπαξμε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ απνηειεί κηα ζηξεζνγφλν εκπεηξία, ζπλδέεηαη κε 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο κεησκέλε ππνθίλεζε, απμεκέλε 

αλαζθάιεηα, ακθηβνιίεο, θφβνπο, δηάζεζε γηα απνκάθξπλζε (Martin, Jones & Callan, 

2006).  

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κεηξηαζζεί ν θφβνο γηα ην άγλσζην είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία βαζηζκέλε ζηελ αθξφαζε, ζηνλ 

επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν, ζηηο εμεγήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιαγψλ, πξνθεηκέλνπ φινη λα έρνπλ αλαγλσξίζεη ηνπο ζηφρνπο. Η 

πξνζήισζε ζηελ θαιή επηθνηλσλία νδεγεί ζε ζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ αιιαγψλ 

(Chawla and Kevin Kelloway, 2004). Γηα λα θαηαζθεπαζηεί δειαδή έλα θιίκα πνπ 

ζα επλνήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη θνηλή αληίιεςε ησλ 

κειψλ ελφο νξγαληζκνχ φηη νη αιιαγέο αλακέλνληαη, ππνζηεξίδνληαη θαη 

αληακείβνληαη γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή (Klein & Sorra, 1996). 
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 Γεγνλφο φκσο είλαη πσο νη ζρεδηαζκέλεο αιιαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληίιεςε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο θαη ησλ σθειεηψλ πνπ αθνινχζσο ζα 

πξνθχςνπλ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθή ζηάζε ησλ ππαιιήισλ σο πξνο ηηο αιιαγέο 

(Rafferty & Restubog, 2010) θαζψο θαη κε ηελ ππνζηεξηρηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

(Kim, Hornung & Rousseau, 2011). Η εκπηζηνζχλε ζηνπο ρεηξηζκνχο ηεο Γηνίθεζεο 

θαη ζηελ ππνζηήξημή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνπεπνίζεζε ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ εηνηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ. (Bommer et al, 

2005, Cindy et al, 2007, Devos et al, 2007, Herold et al, 2008, Michaelis et al, 2010, 

Parish et al, 2008, Qian & Daniels, 2008, Rafferty & Simons, 2006, Wanous et al, 

2000). Οη ελδερφκελεο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ, εθφζνλ νη ππάιιεινη είλαη πνιχ θαιά πιεξνθνξεκέλνη (Nery, Franco & 

Neiva, 2020). Σε απηφ ην πιαίζην νη Miller et al (1994), Wanberg θαη Banas (2000), 

θαη Ertürk (2008) δηαπίζησζαλ φηη φηαλ νη ππάιιεινη είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ νξγαληζκφ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

αιιαγήο θαη φηαλ αηζζάλνληαη φηη πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν θαη ζην δίθηπν 

θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη πηζαλφ λα ζέινπλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο αιιαγέο. Η 

νξγαλσζηαθή εηνηκφηεηα εμάιινπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπκία θαη ηθαλφηεηα, 

ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηζηηθά ησλ κειψλ κηαο νξγάλσζεο λα αλαιάβνπλ δξάζε 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δέζκεπζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθάζηνηε νξγαλσζηαθέο 

αιιαγέο, αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. (Weiner, 

Amick & Lee, 2008, Weiner, Lewis & Linnan, 2009). Όηαλ νη ππάιιεινη ινηπφλ 

αηζζάλνληαη φηη εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ληψζνπλ φηη ηνπο 

θνηλνπνηνχληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ξπζκίζεηο εξγαζίαο ηνπο, 

είλαη πην πηζαλφ λα είλαη έηνηκνη θαη αλνηρηνί γηα αιιαγέο, λα είλαη πξφζπκνη λα ηηο 

δερηνχλ (Brown & Cregan, 2008, Eby et al, 2000, Ertürk, 2008, Miller et al, 1994). 

Δπίζεο κε βάζε ην έξγν ησλ Gist θαη Mitchell (1992), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ην αλ νη ππάιιεινη απνθηνχλ, κνηξάδνληαη, 

αθνκνηψλνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ κε θνηλφ ηξφπν πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην αλ 

γλσξίδνπλ ηη ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, αλ έρνπλ 

ηνπο πφξνπο γηα λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αιιαγέο θαη αλ κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο αιιαγέο απνηειεζκαηηθά δεδνκέλεο ηεο φπνηαο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο, θαζψο κφλν ηφηε κνηξάδνληαη ηελ αίζζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο φηη 

ζπιινγηθά κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ κηα ζχλζεηε νξγαλσηηθή αιιαγή.  
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 Τελ ίδηα ζηηγκή ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο έρνπλ ηα 

αλακελφκελα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη ππάιιεινη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία, φπνπ 

ζχκθσλα κε κειέηεο (Armenakis et al, 1999) ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο, ιφγσ αλακελφκελσλ θεξδψλ, ελδπλακψλεη ηε 

δηάζεζε – πξνζπκία ησλ ππαιιήισλ γηα ζπκκεηνρή ζην κεηαζρεκαηηζκφ. Οη Miller, 

Johnson, θαη Grau (1994) ζπλδένπλ ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο κε ηηο έλλνηεο ηεο 

πξνζπκίαο ησλ ππαιιήισλ γηα ππνζηήξημε ησλ αιιαγψλ αιιά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο 

πνπ αλακέλνπλ απφ απηέο. Δμάιινπ κφιηο νη ππάιιεινη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη 

αιιαγέο ζα ηνπο επεξγεηήζνπλ ηφηε γίλνληαη πην πξφζπκνη λα εθηειέζνπλ ηηο φπνηεο 

δηαδηθαζίεο αιιαγψλ (Madsen, 2008). Οπζηαζηηθά δειαδή ε πξνζπκία ησλ 

ππαιιήισλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην πξνζσπηθφ φθεινο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ, 

θαζψο ππνινγίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο φπνηαο αιιαγήο, θη 

αλ εληνπίζνπλ φηη εθείλνη ζα επλνεζνχλ ηφηε ζθέθηνληαη φηη αμίδεη λα πξνζπαζήζνπλ 

λα εθαξκφζνπλ ηελ αιιαγή θαη παξνπζηάδνληαη πην πξφζπκνη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο 

(Andersen, 2008). Δθφζνλ νη αιιαγέο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο – θηινδνμίεο ησλ 

ππαιιήισλ, εθείλνη ζα είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο. (Self & 

Schraeder, 2009). Άιισζηε ε πξνζδνθία είλαη ε πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ 

πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνηα πιεξνθφξεζε (Muth, 1961) θαη ζπλδέεηαη κε πνιιέο 

παξακέηξνπο, φπσο πιηθέο αληακνηβέο, εξγαζηαθή αζθάιεηα, επαγγεικαηηθή αλέιημε 

θηι. Σχκθσλα δε κε ην Robbins (1993) ε ηάζε θάπνηνπ λα δξάζεη πξνο κηα 

θαηεχζπλζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζδνθία φηη ε δξάζε ηνπ απηή ζα νδεγήζεη 

ζε έλα επηζπκεηφ γη’ απηφλ απνηέιεζκα.  

 

Προηάζεις 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ κφλν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθνχλ νη ζηάζεηο ηνπο θαη λα δηαζηαπξσζνχλ κε ή λα δηεπξπλζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ κειινληηθέο έξεπλεο λα επηθεληξσζνχλ ζηηο επηινγέο ηεο 

Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζηνπο ρεηξηζκνχο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ ππαιιήισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. Σε απηφ 

ην πιαίζην ελδηαθέξνλ ζα είρε λα κειεηεζνχλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηε Γηνίθεζε (π.ρ. 
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απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, απφ λνκνζεζία ή απφ πνιηηηθνχο ζεζκνχο θηι) γηα ηελ 

επηινγή ή ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ ζα πξνσζνχζαλ ηηο αιιαγέο.   

Δληζρπηηθφ γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα απνηεινχζε ε 

ηδέα λα επαλαιεθζεί έξεπλα ζηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο, ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ αιιά ζε 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ εθαξκνζηνχλ νη αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 
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Παράρηημα 

σνοδεσηική Δπιζηολή & Δρφηημαηολόγιο 

 

Αγαπεηή ζπλαδέιθηζζα / Αγαπεηέ ζπλάδειθε 

Τν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην 

εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, γηα ην Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζηε Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Μεζνγεηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην.  

Οη απαληήζεηο είλαη απνιχησο αλψλπκεο θη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Σε θαλέλα ζεκείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ 

ζα ζαο δεηεζεί λα γξάςεηε ην νλνκαηεπψλπκν ζαο, ελψ ε ζπκκεηνρή ζαο είλαη 

πξναηξεηηθή. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο, 

παξαθαιείζζε λα είζηε απνιχησο εηιηθξηλείο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Η δηαδηθαζία έρεη ππνινγηζηεί φηη δηαξθεί πεξίπνπ δέθα (10) 

ιεπηά. 

Σαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα 

δηαζέζεηε. 

 

Με εθηίκεζε 

Δξηέηηα Καξαβέια* 

*Πξντζηακέλε Τκήκαηνο ζηελ Υπεξεζία Δπηηξφπνπ ζηελ ΠΔ Λαζηζίνπ θαη 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ ΠΜΣ ζηε Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ηνπ 

Διιεληθνχ Μεζνγεηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
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I. Γημογραθικά ηοιτεία 

Δρώηηζη 1: Φχιν Δξσηψκελνπ: 

Άλδξαο ……………………………………………………………..   

Γπλαίθα ……………………………………………………………. 

Δρώηηζη 2: Σε πνηα ειηθηαθή θαηεγνξία αλήθεηε; 

18 – 25 ……………………………………………………………. 

26-35 ……………………………………………………………….  

36-45 ………………………………………………………………..  

46-55 ………………………………………………………………. 

Άλσ ησλ 56 ……………………………………………………….. 

Δρώηηζη 3: Πνην είλαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ζαο; 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ …………………………………………… 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ ………………………………………….. 

Απφθνηηνο Λπθείνπ …………………………………………….. 

Απφθνηηνο ΙΔΚ …………………………………………………. 

Απφθνηηνο ΤΔΙ ………………………………………………….  

Απφθνηηνο ΑΔΙ …………………………………………………   

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ………………………………………  

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ …………………………………………  

Δρώηηζη 4: Θέζε  πνπ θαηέρεηε ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην 

Υπάιιεινο …………………………………………………….  

Πξντζηάκελνο/ε Τκήκαηνο …………………………………… 

Δπίηξνπνο ……………………………………………………..  

Άιιν …………………………………………………………..   

Δρώηηζη 5: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο / ε ……………………………………………………. 
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Έγγακνο/ε ……………………………………………………. 

Δρώηηζη 6: Πξνυπεξεζία: 

0-5 έηε ………………………………………………………..  

6-10 έηε ……………………………………………………….  

11-20 έηε ……………………………………………………….  

21-30 έηε ……………………………………………………….  

Πάλσ απφ 31 έηε ……………………………………………….  

 

II. Δρφηήζεις ζτεηικά με ηις αλλαγές 

 Δξσηήζεηο Γηα

θσ

λψ 

απ

φι

πηα 

1 

Γηα

θσ

λψ     

2 

Γε 

γλσξ

ίδσ/ 

δελ 

απαλ

ηψ  

3 

Σπ

κθ

σλ

ψ   

4 

Σπκ

θσ

λψ 

απφ

ιπη

α   

5 

7 Η δηνίθεζε έρεη ζηείιεη  έλα ζαθέο κήλπκα φζνλ 

αθνξά ζηηο αιιαγέο πνπ ήδε ζπκβαίλνπλ ζην 

Διεγθηηθφ Σπλέδξην θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη είλαη μεθάζαξεο. 

     

8 Η δηνίθεζε ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ έρεη 

ηνλίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ αιιαγψλ. 

     

9 Η δηνίθεζε παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε 

– θαζνδήγεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ 

φζνλ αθνξά ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

     

10 Η δηνίθεζε παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε 

– θαζνδήγεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ 

φζνλ αθνξά ζε εθπαίδεπζε. 

     

11 Η ελεκέξσζή κνπ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο γίλεηαη 

αξρηθά κέζα απφ θήκεο θαη δηαδφζεηο. 

     

12 Η δηνίθεζε παξέρεη ηελ ελζάξξπλζε πνπ 

ρξεηάδεηαη, γηα λα πηνζεηεζνχλ απηέο νη αιιαγέο.   
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13 Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρσ δερηεί ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο δελ είλαη ειιηπείο. 

     

14 Η πιεξνθφξεζή κνπ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο 

επηθαηξνπνηείηαη. 

     

15 Η δηνίθεζε αλαδεηεί ηηο απφςεηο ησλ 

ππαιιήισλ γηα ηηο αιιαγέο. 

     

16 Όινη νη ππάιιεινη εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ιακβάλεη 

ρψξα. 

     

17 Νηψζσ φηη αλ αληηκεησπίζσ θάπνην πξφβιεκα 

ζηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, ζα έρσ ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηνπο αξκφδηνπο. 

     

18 Έρσ θαιφ αίζζεκα γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αιιαγψλ. 

     

19 Αμηνινγψ σο ζεηηθή ηε δηαδηθαζία ησλ 

αιιαγψλ.  

     

20  Δίκαη πξφζπκνο/ε λα πηνζεηήζσ ηηο αιιαγέο.      

21 Θα αληαπνθξηζψ κε επθνιία ζηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιαγψλ. 

     

22 Θεσξψ φηη κε ηηο αιιαγέο δελ απεηιείηαη ε ζέζε 

εξγαζίαο κνπ. 

     

23 Γε θνβάκαη φηη κε ηηο αιιαγέο ίζσο 

ακθηζβεηεζεί ε αμία κνπ. 

     

24 Η επαγγεικαηηθή κνπ εκπεηξία κνπ εμαζθαιίδεη 

ηε ζηγνπξηά φηη κπνξψ λα απνδψζσ κε επηηπρία 

ζηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ. 

     

25 Γηαζέησ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

αληαπνθξηζψ ζηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ. 

     

26 Μπνξψ λα κάζσ φια φζα απαηηνχληαη γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ. 

     

27 Γε κε θνβίδνπλ φζα λέα πξάγκαηα πξέπεη λα 

κάζσ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ. 
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28 Με ηελ ελεκέξσζε πνπ έρσ γχξσ απφ ηηο 

αιιαγέο ληψζσ φηη ηαηξηάδεη ζηηο δπλαηφηεηέο 

κνπ θαη ζην πξνθίι κνπ. 

     

29 Νηψζσ φηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ δε ζα 

πξνζηεζνχλ λέα αληηθείκελα θαη λέεο επζχλεο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ. Απιά ζα έρνπλ λέα 

κνξθή, γεγνλφο πνπ ζα κε βνεζήζεη λα μεθχγσ 

απφ ηε ξνπηίλα. 

     

30 Πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ 

επηβάιινπλ ηηο αιιαγέο ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην 

     

31 Θα πξέπεη λα ζπκκεηέρσ ελεξγά ζε απηέο ηηο 

αιιαγέο. 

     

32 Ο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηε κεηάβαζε ζηε 

λέα πξαγκαηηθφηεηα ζα είλαη επνηθνδνκεηηθφο. 

     

33 Οη αιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη επεηδή 

ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο ζε αλζξψπηλν θαη 

θπζηθφ θεθάιαην λα γίλνπλ. 

     

34 Θα πξνθχςνπλ νθέιε γηα ην Διεγθηηθφ 

Σπλέδξην  απφ ηηο επηθείκελεο αιιαγέο. 

     

35 Με ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζα βειηησζεί ε 

ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ θαη ζα ελδπλακσζεί ε ζέζε ηνπ ζηελ 

ειιεληθή θαη επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, 

γεγνλφο πνπ ζα ελδπλακψζεη ηε δηθή κνπ ζέζε 

εξγαζίαο. 

     

36 Με ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζα είλαη ζε ζέζε 

ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην λα αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. 

     

37 Απηέο νη αιιαγέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζσζηά 

ρξνληθά. 

     

38 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγψλ ζα 

απνθνκίζσ εγψ θάπνηα νθέιε, βξαρππξφζεζκα 

ή καθξνπξφζεζκα. 

     

39 Η εθαξκνγή απηψλ ησλ αιιαγψλ δε ζα 

δηαηαξάμεη ηηο πξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο ηηο 
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νπνίεο έρσ ήδε αλαπηχμεη ζην εξγαζηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ. 

40 Οη αιιαγέο ζα πξνζθέξνπλ λέεο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο ζε κέλα. 

     

41 Τν ζίγνπξν είλαη φηη ην επαγγεικαηηθφ κνπ 

κέιινλ δε ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ απηέο ηηο 

αιιαγέο. 

     

42 Γε ληψζσ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ θαηάζηαζε. Δίκαη ήξεκνο/ε. 

     

43 Απηέο νη αιιαγέο ζα δηεπθνιχλνπλ ηειηθά ηελ 

εξγαζηαθή κνπ θαζεκεξηλφηεηα. 

     

44 Οη αιιαγέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηελ πξνζσπηθή 

κνπ δσή. 

     

45 Τα νθέιε πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκίζσ εγψ 

πξνζσπηθά αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ είλαη πην ζεκαληηθά απφ ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάισ, γηα 

λα αθνκνηψζσ ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή κνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

     

 

 

  


