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Ας µιλήσουµε για
…

ΜΟΤΤΟ
ΜΟΤΤΟ

� Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Soft skills)

� Πρότυπα συµπεριφορών δυναµικής Οµάδας - Ρόλοι
µελών Οµάδας

� Λειτουργικές συµπεριφορές στην Οµάδα που
ενθαρρύνουν τηνΚαινοτοµία & την Αλλαγή

� ∆ικτύωση µε την αξιοποίηση της δυναµικής των οµάδων
ως µέσου και συνάµα στόχου

� Αποτελεσµατική διαχείριση αλλαγών και αλλαγή
κουλτούρας

Εκπαιδευτικές …
Προσδοκίες

Οι Εισηγητές

� Αποφεύγουµε τη µεταφορά

γνώσης και µάλιστα ως αυθεντίες

� ∆ιευκολύνουµε την πορεία προς

τη µάθηση, διασφαλίζοντας θετικό
συναισθηµατικό κλίµα

� Συµβουλεύουµε, όταν χρειάζεστε

την υποστήριξή µας σε

προσωπικό ή οµαδικό επίπεδο



«Έχω να µιλήσω και δεν έχω τίποτα να πω,
Τίποτα άλλο από τα λόγια των άλλων…»

SAMUEL BECKETT

Οδοιπορικό Συνειδητοποίησης

Ένα ταξίδι ανάµεσα στα συντρίµµια της εποχής
µου, εποχής µε επώδυνες δυσκολίες (κρίση), 
έντονες συγκρούσεις και µαζικές θεσµικές
καταστροφές (ναυάγια αρετών & αξιών)

Αλλά ταυτόχρονα και κυοφορίας
ελπιδοφόρων ξεκινηµάτων…

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

�� ΓοργάΓοργά διαφοροποιούµενηδιαφοροποιούµενη κοινωνίακοινωνία πουπου

έχειέχει χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά οικονοµικήςοικονοµικής, , κοινωνικήςκοινωνικής

καικαι ανθρωπιστικήςανθρωπιστικής κρίσηςκρίσης

�� ΚαλπάζουσαΚαλπάζουσα τεχνολογικήτεχνολογική εξέλιξηεξέλιξη

Νέοι Παράγοντες

ΥΥπάρχουνπάρχουν τέσσεριςτέσσερις χρόνοιχρόνοι

� Το Παρελθόν

� Το Παρόν

� Το Μέλλον

� Tο Μέλλον που έγινε Παρελθόν

Peter Drucker

� Αποκτούν γνώσεις και
ικανότητες που απαιτεί η νέα τάξη
πραγµάτων

� ή µένουν στο περιθώριο

Τα Ηγετικά στελέχη



��ΈχειΈχει επίγνωσηεπίγνωση τηςτης επίδρασήςεπίδρασής τουτου στουςστους

υφισταµένουςυφισταµένους, , αξιοποιώνταςαξιοποιώντας τιςτις

ικανότητεςικανότητες καικαι γνώσειςγνώσεις τουςτους

��ΑναγνωρίζειΑναγνωρίζει καικαι επιδράεπιδρά στηνστην επίλυσηεπίλυση

οργανωτικώνοργανωτικών προβληµάτωνπροβληµάτων

��ΗγείταιΗγείται καικαι ελέγχειελέγχει χωρίςχωρίς νανα

αποθαρρύνειαποθαρρύνει τηντην ατοµικήατοµική πρωτοβουλίαπρωτοβουλία

µεµε αποτελεσµατικήαποτελεσµατική διαχείρισηδιαχείριση χρόνουχρόνου

��ΕπικοινωνείΕπικοινωνεί µεµε σαφήνειασαφήνεια καικαι

πληρότηταπληρότητα, , επιδιώκονταςεπιδιώκοντας οµοφωνίαοµοφωνία



Ανάθεσέ το!

ΑνάθεσέΑνάθεσέ τοτο

Ευθύνη του ηγέτη
είναι να επιτυγχάνει
αποτελέσµατα

δια των υφισταµένων
και συναδέλφων του, 

των όποιων τη
συνεργασία και
υποστήριξη

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

περιβάλλον

Όραµα,
στρατηγικές

∆οµές,
διεργασίες

ΤΠΕ

Θεµελιώδης
ιδεολογίαΆνθρωποι

Κουλτούρα
Ικανότητα

συνεχούς µάθησης
- προσαρµογής -

αλλαγής

Μοντέλο επιτυχίας Οργανισµού ∆. Μπουραντάς

Οµάδα & Χαρακτηριστικά

Οµάδα

Σύνολο ατόµων που
βρίσκονται σε

αλληλεξάρτηση και
επιδιώκουν κοινό σκοπό



∆υναµική Οµάδων

Η δυναµική, δηλαδή η πορεία µιας οµάδας προς την

επίτευξη των στόχων της, εξαρτάται από:

� τον τρόπο επικοινωνίας των µελών

� το βαθµό συνοχής της

� τους κανόνες συµπεριφοράς

Η διεργασία της οµάδας αφορά στις ενέργειες, οι οποίες

επιφέρουν την αλλαγή σε µία οµάδα. Σε όλες τις οµάδες έχουν

εντοπιστεί 9 διεργασίες:

� Αλληλεπίδραση

� Επικοινωνία

� Συµπεριφορά µελών

� Ρόλοι

� Λήψη αποφάσεων

� Συνοχή

� ∆ιαµόρφωση σκοπού

� Πηγές ενέργειας

� Αλλαγή

∆ιεργασία Οµάδων
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∆ιεργασία
Οµάδας

� Ποια τρία (3) θέµατα θεωρείτε πιο σηµαντικά στη διεργασία
οµάδας; Μπείτε σε οµάδες των οχτώ (8) ατόµων και
αποφασίστε. Ετοιµαστείτε να τεκµηριώσετε και να
υποστηρίξετε τις επιλογές σας. (flip chart) Ένας εκπρόσωπος
θα παρουσιάσει τις τεκµηριωµένες θέσεις σας στην
Ολοµέλεια.

� Στις νέες οµάδες σας των τεσσάρων (4) ατόµων, προκρίνετε
το ένα (1) που θεωρείτε πιο σηµαντικό.

� Στην οµάδα έξι (6) αντιπροσώπων καταλήξτε σε ένα (1) θέµα
κοινό για όλες τις οµάδες. Τα υπόλοιπα µέλη λειτουργούν ως
παρατηρητές και δεν έχουν το δικαίωµα της συµµετοχής, 
αλλά λειτουργούν βάσει της επόµενης διαφάνειας σε δύο (2) 
οµάδες…

∆ιεργασία Οµάδων



Ρόλοι µελών οµάδαςΡόλοι µελών οµάδας

ΡΟΛΟΙ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ

ΡΟΛΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι λειτουργικοί ρόλοι που
συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων της οµάδας

Οι λειτουργικοί ρόλοι που
συµβάλλουν στην

ικανότητα της οµάδας να
αποδώσει καλύτερα

Ρόλοι επίτευξης στόχωνΡόλοι επίτευξης στόχων Ρόλοι συντήρησηςΡόλοι συντήρησης

� Ανάληψη
πρωτοβουλίας

� Πληροφόρηση

� ∆ιευκρίνιση

� Ανακεφαλαίωση

� Εξακρίβωση
οµοφωνίας

� Ενθάρρυνση

� Έκφραση
αισθηµάτων οµάδας

� Εναρµόνιση µελών

� ∆ηµιουργία κριτηρίων

� ∆ιευκόλυνση
επικοινωνίας

� Υποχωρητικότητα

Ρόλοι µελών οµάδας

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc 

Ρόλοι µελών οµάδας
Ρόλοι µελών οµάδας (M. BELBIN)

1. ∆ηµιουργικός

� Ευφάνταστος, ευέλικτος, λύνει
προβλήµατα, ανορθόδοξος

� Αδιαφορεί για λεπτοµέρειες, πολύ
απασχοληµένος για να επικοινωνήσει
σωστά



Ρόλοι µελών οµάδας

2. Εξερευνητής

�Εξωστρεφής, µε ενθουσιασµό, 
επικοινωνιακός, διερευνά ευκαιρίες, αποκτά
γνωριµίες

�Υπεραισιόδοξος, χάνει το ενδιαφέρον του
µόλις περάσει ο αρχικός ενθουσιασµός, δεν
είναι καλός στις διαδικασίες

Ρόλοι µελών οµάδας

3. Συντονιστής

�Ώριµος, µε αυτοπεποίθηση, καλός ηγέτης, 
ξεκαθαρίζει στόχους, βοηθά στη λήψη
αποφάσεων, αναθέτει

�Χειριστικός

Ρόλοι µελών οµάδας

4. ∆ιαµορφωτής

�∆υναµικός, λατρεύει την πίεση, έχει την
ενέργεια και το θάρρος να ξεπερνά εµπόδια

�Συµβαίνει να προκαλεί τους συνεργάτες του
και αρνητικά, οπότε δηµιουργεί πικρίες

Ρόλοι µελών οµάδας

5. Αξιολογητής

�Ήπιος, στρατηγικός, διαισθητικός, βρίσκει
εναλλακτικές λύσεις, κρίνει µε ακρίβεια

�Έλλειψη ορµής και ικανότητας να εµπνέει
τους άλλους, ιδιαίτερα κριτικός



Ρόλοι µελών οµάδας

6. Οµαδικός

�Το άτοµο της οµάδας, ήσυχος, 
συνεργάσιµος, διπλωµατικός, ακούει, επιλύει
συγκρούσεις, καθησυχάζει ταραγµένα νερά

�Αναποφάσιστος σε σηµεία κρίσης, µπορεί
εύκολα να επηρεαστεί

Ρόλοι µελών οµάδας

7. Οργανωτικός

�Εφαρµόζει διαδικασίες, πειθαρχηµένος, 
συνεπής, συντηρητικός, αποδοτικός, 
µετατρέπει ιδέες σε πράξη

�Λίγο απόλυτος, δογµατικός, αργός στην
αναγνώριση και αντιµετώπιση νέων
συνθηκών

Ρόλοι µελών οµάδας

8. Τελειοµανής

�Λεπτοµερής, λεπτολόγος, αγχωτικός, ψάχνει
και βρίσκει λάθη / ελλείψεις, ευσυνείδητος, 
παραδίδει εγκαίρως

�Ψείρας, τείνει να στεναχωριέται χωρίς λόγο, 
απρόθυµος να αναθέσει

Ρόλοι µελών οµάδας

�Ο ηγέτης του έργου – ανάληψη ευθύνης υλοποίησης

�Ο ηγέτης της οµάδας – κρατάει το οµαδικό πνεύµα

�Ο συναισθηµατικός υπεύθυνος – αφορά στις

συναισθηµατικές ανάγκες (εµψυχωτής)

�Ο αµφισβητίας – εκφράζει πάντα το διαφορετικό

�Ο ιδιαίτερος – δρα µε προσανατολισµό πιο ατοµικό

�Ο αποδιοποµπαίος – δέχεται το φορτίο της ευθύνης

για το τι δεν πήγε καλά



Στάδια ανάπτυξης Οµάδων

∆ιαµόρφωση (Forming)

Στο στάδιο αυτό η οµάδα προσπαθεί να
διερευνήσει τις προσδοκίες των µελών

Τα µέλη προσπαθούν να γνωριστούν, 
να µάθουν πώς λειτουργεί η οµάδα και
να βρουν τη θέση τους στην οµάδα

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ0Σ

Στάδια ανάπτυξης Οµάδων

∆ιαµόρφωση (Forming)

Στο στάδιο αυτό η οµάδα προσπαθεί να
διερευνήσει τις προσδοκίες των µελών

Τα µέλη προσπαθούν να γνωριστούν, 
να µάθουν πώς λειτουργεί η οµάδα και
να βρουν τη θέση τους στην οµάδα

Στάδια ανάπτυξης Οµάδων

Σύγκρουση (Storming)

Στο στάδιο αυτό τα µέλη βιώνουν
έντονο άγχος, το οποίο πηγάζει από:

� την έλλειψη σαφήνειας των στόχων

� το φόβο των µελών ότι η οµάδα θα
απορρίψει τις απόψεις και τις ιδέες
τους

Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από
αρνητικά σχόλια και έντονη

κριτική

Στάδια ανάπτυξης Οµάδων

Ρύθµιση (Norming)

Στο στάδιο αυτό έχουν πλέον τεθεί οι
κανόνες λειτουργίας της οµάδας και
ενθαρρύνεται η ανοικτή ανταλλαγή
εµπειριών, απόψεων και
συναισθηµάτων



Στάδια ανάπτυξης Οµάδων

∆ράση (Performing)

Στο στάδιο αυτό επιλύονται
διαπροσωπικά προβλήµατα και
αναπτύσσεται η συνεργασία ανάµεσα
στα µέλη για την επίτευξη των στόχων

Στάδια ανάπτυξης Οµάδων

Ολοκλήρωση (Adjourning)

Στο τελευταίο στάδιο οι στόχοι έχουν
επιτευχθεί, οι ρόλοι έχουν
ολοκληρωθεί και έχει µειωθεί η
εξάρτηση των µελών από την οµάδα και
ο συναισθηµατικός δεσµός τους µε
αυτήν

ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ

ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆ΑΑΤΟΜΑΑΤΟΜΑ

Οµαδική συνεργασία

https://www.youtube.com/watch?v=5xS_Tia-qic

Οµαδική συνεργασία

Σωστό ή Λάθος
1. Οι ώριµες οµάδες επιδιώκουν την ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών των

µελών τους.
2. Οι ατοµικές ανάγκες των µελών µιας οµάδας πιθανόν να είναι ασυµβίβαστες µε

τους οµαδικούς στόχους.
3. Οι απόψεις της µειοψηφίας επιβάλλεται να θυσιάζονται, προκειµένου να

διατηρεί την αποτελεσµατικότητά της η οµάδα.
4. Υπολανθάνουσες "νόρµες" δεν µπορούν να εξεταστούν από την οµάδα.
5. H αποτελεσµατική οµάδα είναι αρκετά εύκαµπτη.
6. Σε µια ώριµη οµάδα, η κατανόηση του τι λέγεται έχει µεγαλύτερη αξία από την

επίτευξη συµφωνίας πάνω στο τι λέγεται.
7. Η ώρα που καταναλώνεται σε ενέργειες που αποβλέπουν στην ικανοποίηση

ατοµικών αναγκών των µελών αποβαίνει σε βάρος της επίτευξης των στόχων.
8. Είναι σπάνιο το φαινόµενο ώριµης οµάδας, η οποία ασχολείται µε ανασκόπηση

των λειτουργιών της και κριτική των αποφάσεων που πήρε στο παρελθόν.
9. Μια ώριµη οµάδα απαιτεί από τα µέλη της ίση προσφορά στις δραστηριότητές

της, ανεξάρτητα των ικανοτήτων που διαθέτουν.
10.Σε µια ώριµη οµάδα, είναι εύκολο να εντοπιστεί ο ηγέτης από άτοµο άσχετο µε

το χώρο της.



� Ατµόσφαιρα άνετη – Εµπλοκή µελών

� Στοχοπροσανατολισµός (Στόχοι κοινά αποδεκτοί και
κατανοητοί)

� Υπάρχουν διαφωνίες, αλλά όλοι αισθάνονται άνετα

� ∆εν γίνονται προσωπικές επιθέσεις

� Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε συναίνεση

� Κατανοµή ευθυνών – αρµοδιοτήτων, βάση γνώσεων –
ικανοτήτων όλων

� Υπάρχει η ικανότητα αυτοκριτικής της οµάδας

� Πάντα προκαθορίζεται το κατώτατο ανεκτό όριο
απόδοσης

Χαρακτηριστικά καλών οµάδων Επιτυχηµένη Οµάδα

ΣτόχοςΣτόχος

∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες

ΑνοικτήΑνοικτή & & 

ΆµεσηΆµεση επικοινωνίαεπικοινωνία

ΑµοιβαίοςΑµοιβαίος σεβασµόςσεβασµός

& & ΕµπιστοσύνηΕµπιστοσύνη

Κρίση & Αλλαγή στους
Οργανισµούς

Θεωρίες της Οργάνωσης

Οργανώσεις

Συστήµατα συντονισµένης δράσης ατόµων και
οµάδων, των οποίων οι προτιµήσεις, η

πληροφόρηση, τα συµφέροντα και οι γνώσεις
διαφέρουν. Η ετερότητα αυτή, αντί να οδηγεί
σε σύγκρουση, µετατρέπεται σε συνεργασία, 

κινητοποίηση πόρων και συνδυασµό
προσπαθειών, ώστε η οργάνωση να επιβιώσει

και µαζί της και τα µέλη της

(March J. & Simon H.)



Οργανωσιακή συµπεριφορά

Στυλ λειτουργίας

�Αυταρχικό: Άσκηση εξουσίας

�Στερητικό: ∆ιαχείριση χρήµατος

�Εποικοδοµητικό: Ηγεσία (υποστήριξη

ανθρώπινου δυναµικού)

�Συλλογικό: ΛειτουργίαΟµάδας

Ώρα για ∆ράση

� Σχηµατίστε οµάδες και συζητήστε ένα ζήτηµα αλλαγής στον
Οργανισµό σας. Επιλέξτε κάποιο στυλ λειτουργίας
Οργανωσιακής Συµπεριφοράς, που συζητήσαµε, προκειµένου
να το διερευνήσετε στην πράξη.

� Ετοιµάστε µια παρουσίαση, στην οποία κάθε µέλος της
οµάδας θα έχει συγκεκριµένο ρόλο και θα περικλείει στοιχεία
που συζητήσαµε (20’).

� Φροντίστε να παρουσιάσετε το
διάλογο στην Ολοµέλεια, µε χρήση
µιας ‘brain friendly’ προσέγγισης.
Ενθαρρύνεται η δηµιουργικότητα,
το χιούµορ και η διάδραση!

� ∆ιάρκεια παρουσίασης: 5’.

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων

«Ένα σηµαντικό θέµα που αγνοείται, θα δηµιουργήσει
µια σίγουρη κρίση».

Henry Kissinger

Η πρόβλεψη και διαχείριση κρίσεων προστατεύει
την εικόνα του οργανισµού

Κατάσταση Κρίσης

Έκτακτο γεγονός ή σειρά γεγονότων µε αρνητική
επιρροή:

� Αξιοπιστία – Κύρος

� Χρηµατοοικονοµική ευστάθεια

� Κοινό

προξενώντας αρνητική προσοχή από:

� τα Μ.Μ.Ε.

� οµάδες επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (καταναλωτές, 
συνδικαλιστές, εργαζόµενους, πολιτικούς, ακτιβιστές κ.ά.)

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων



Απρόσμενη φύση Κρίσης

� 14% απρόσµενες

� 86% υποβόσκουσες

� 78% οφείλονται σε σφάλµατα της ∆ιοίκησης

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων

Κύκλος εξέλιξης Κρίσεων

� Προ-Κρίση

Πρόληψη↔ Αντίδραση

Η πρόληψη είναι το κλειδί για την επιτυχηµένη επικοινωνία σε
κατάσταση κρίσης, αλλά µόνο 5% των οργανισµών την
εφαρµόζουν

� Κρίση

� Μετά-Κρίση

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων

Προ-Κρίση

Κατηγορίες Κρίσεων

� Αιφνίδια κρίση (π.χ. αεροπορική τραγωδία, 
τροµοκρατική ενέργεια, ακραία καιρικά φαινόµενα)

� Λανθάνουσα κρίση (π.χ. σύγκρουση ∆ιοίκησης –
στελεχών, µικρός βαθµός εργασιακής ικανοποίησης, 
λειτουργικά προβλήµατα, lobbying)

� ∆ιαρκής κρίση (π.χ. McDonalds)

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων

Προ-Κρίση

Ανίχνευση σηµάτων

Μηχανισµός ανίχνευσης

1

Συλλογή πληροφοριών

Πηγές

• ∆ιοίκηση οργανισµού
• Ανθρώπινο δυναµικό
• Ανταγωνιστές

• Μ.Μ.Ε.
• Κοινωνία
• Ακαδηµαϊκή κοινότητα

• Κυβέρνηση

2

Ανάλυση στοιχείων

3

Αξιολόγηση στοιχείων

4

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

(+) Θετικά
(-) Αρνητικά

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων



Κρίση

Στάδια εξέλιξης κρίσης
1. Έκπληξη

2. Ανεπαρκής ή και ανακριβείς πληροφορίες

3. Κλιµάκωση κρίσης

4. Έντονο ενδιαφέρον από κοινό & Μ.Μ.Ε.

5. Απώλεια ελέγχου

6. Πανικός

7. Εστίαση στην επίτευξη βραχυχρόνιου αποτελέσµατος, 
αντί στην προσήλωση στους αντικειµενικούς στόχους του
οργανισµού

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων

Μετά-Κρίση

� Αξιολόγηση ενεργειών διαχείρισης κρίσης

� Μαθήµατα από την κρίση

� … συνέχιση ενεργειών

� συνέχιση επικοινωνιακών ενεργειών

� παρακολούθηση απόηχου κρίσης

Πρόληψη & Αντιµετώπιση Κρίσεων

Challenger
H ιστορία πριν από την καταστροφή

� Τη νύχτα πριν από την προγραµµατισµένη απογείωση, η

θερµοκρασία ήταν -40 C, τιµή ρεκόρ. Το πρωί ο πάγος ήταν ορατός

πάνω στο σκάφος και από το ίδιο το πλήρωµα. Το σκάφος

καταστράφηκε στον αέρα 1’ µετά την απογείωση σε παγκόσµια

µετάδοση.

� Την προηγούµενη νύχτα έγινε έκτακτη τηλεδιάσκεψη ανάµεσα στους

µηχανικούς της Mortol Thiokol (προµηθευτές των υλικών που

αργότερα κατηγορήθηκαν για την καταστροφή) και της NASA. Οι

µηχανικοί της εταιρίας ζητούσαν να αναβληθεί η απογείωση µέχρι

να ανέβει η θερµοκρασία. Ωστόσο οι πιέσεις και για τις δύο µεριές

ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

� Η εταιρία ήταν επί 13 έτη προµηθευτής µε επιλογή, που τη

συγκεκριµένη περίοδο ήταν υπό εξέταση. Η NASA από τη

µεριά της δεχόταν πιέσεις για κατασπατάληση χρηµάτων και

υψηλά κόστη.

� Και οι δυο µεριές ήθελαν την επιτυχία.

� Οι managers της NASA αγνόησαν τις διαπιστώσεις των

µηχανικών µετά από εσωτερική διάσκεψη. 

� Τα αποτελέσµατα ήταν τραγικά.

Challenger
H ιστορία πριν από την καταστροφή



Management αλλαγής

«Επιδίωξε την αλλαγή του κόσµου, 
ξεκινώντας πρώτα από εσένα»

Μ. Γκάντι

Management αλλαγής

Το µάνατζµεντ της αλλαγής αποτελεί µια διοικητική
διαδικασία µετάβασης σε ένα συµµετοχικό και
δηµιουργικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και
διασφάλισης συνθηκών καινοτοµίας εντός των
δοµών του

Ο µάνατζερ πρέπει… να µετατραπεί σεΗΓΕΤΗΣ

Management αλλαγής

Λόγοι αντίστασης στην αλλαγή

1. Συµφέρον

2. Παρερµηνεία (κενό επικοινωνίας, λειψή
πληροφόρηση)

3. Μικρή ανοχή στην αλλαγή

4. ∆ιαφορά στις εκτιµήσεις για την αναγκαιότητα της
αλλαγής

(Kotter & Schlsinger)

Management αλλαγής

Τρόποι αντιµετώπισης αντιρρήσεων στην αλλαγή

� Εκπαίδευση & Επικοινωνία

� Συµµετοχή & Εµπλοκή

� ∆ιευκόλυνση & Υποστήριξη

� ∆ιαπραγµάτευση & Συµφωνία

� Χειρισµός & Συναντιµετώπιση

� Ρητή & Άρρητη πίεση



Management αλλαγής

Η διαδικασία της αλλαγής πρέπει να µοιάζει µε
τον τρόπο που µαγειρεύεται ... ο βάτραχος, µε

βαθµιαία άνοδο της θερµοκρασίας
και όχι όπως ο αστακός,

µε την απότοµη εµβάπτισή του στο καυτό νερό

Management αλλαγής

Ας αναλάβουµε … Ρόλους

� ∆ιαχωρισµός σε πέντε (5) Οµάδες

� Αφήγηση από τον εκπρόσωπο της κάθε οµάδας
µιας συναρπαστικής ιστορίας µείζονος
επαγγελµατικής κρίσης, που µπορεί να αφορά:

�Καθήκοντα

�Συνεργάτες – ∆εξιότητες – Νοοτροπίες

�Τεχνολογία

�∆οµή Οργανισµού

Ας αναλάβουµε … Ρόλους

� Ανάθεση σε κάθε οµάδα ενός από τους ακόλουθους ρόλους και διάθεση
10’ προς ανάπτυξή τους, µε βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:
�Ανάλυση της κατάστασης κρίσης που έχετε επιλέξει, µε άξονα την ουσιαστική
χρήσιµη βοήθεια που λάβατε και ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για εσάς:

	 Τι καθιστά αυτή την εµπειρία σηµαντική και ιδιαίτερη για εσάς;

	 Τι έκαναν αυτοί που σας βοήθησαν;

	 Ποιος άλλος το βίωσε αυτό;

	 Πως νιώσατε;

	 Πως σας βοήθησαν τα λόγια ή οι πράξεις αυτών των ανθρώπων να κάνετε αυτό
που είχατε ανάγκη ή αυτό που θέλατε να επιτύχετε;

�Ανάλυση της κατάστασης κρίσης που έχετε επιλέξει, µε άξονα τη βοήθεια που
παρείχατε σε άλλους, προκειµένου να βγουν από την εν λόγω δύσκολη κατάσταση:

	 Τι συνέβαινε;

	 Τι κάνατε;

	 Ποιόν καθοδηγήσατε;

	 Πως νιώσατε στο τέλος;



Ας αναλάβουµε … Ρόλους

�Ανάλυση Ανάλυση της κατάστασης κρίσης που έχετε επιλέξει, µε άξονα τα θετικά
στοιχεία που µάθατε για τον εαυτό σας, ως αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης:

	 Τι δύναµη πήρατε από αυτές τις εµπειρίες;

	 Πως ενίσχυσαν την εµπιστοσύνη σας ότι µπορείτε να διαχειριστείτε τις
κρίσεις;

	 Έχετε χτίσει πάνω σε αυτές τις εµπειρίες;

	 Ποιες σκέψεις για τον εαυτό σας θα θέλατε περισσότερο να
µοιραστείτε µε τους άλλους;

�Ανάλυση µιας πιθανής κατάστασης κρίσης που µπορεί να αντιµετωπίσετε στο
άµεσο µέλλον. Φανταστείτε να ξεπερνάτε αυτήν την κρίση σαν να συνέβαινε τώρα:

	 Με ποιο τρόπο είναι σηµαντικό αυτό για εσάς;

	 Ποιο είναι το καλύτερο πιθανό αποτέλεσµα; Ένα «όνειρο που θα γίνει
πραγµατικότητα»…

	 Πως νιώθετε και εσείς και οι άλλοι για αυτήν την έκβαση;

	 Πως χρησιµοποιείτε τις δυνάµεις σας, την προσωπική σας ενέργεια και τις
σχέσεις σας για να το πετύχετε αυτό;

Ας αναλάβουµε … Ρόλους

�Ανάλυση µιας πιθανής µελλοντικής κατάστασης κρίσης που µπορεί να
αντιµετωπίσετε στο άµεσο µέλλον:

	 Ποιο είναι το ελάχιστο βήµα που µπορείτε να κάνετε σήµερα για να
προετοιµαστείτε για την αντιµετώπιση αυτής της κρίσης;

	 Ποιο θα ήταν ένα πιο τολµηρό και πιο µεγάλο βήµα που µπορείτε να
κάνετε σε λίγους µήνες;

	Συζήτηση

Όραµα, Αποστολή, 
Στοχοθεσία Οµάδων � ∆ιαχείριση για την επίτευξη αποτελεσµάτων

�Οικονοµική διαχείριση

� ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού

� ∆ιαχείριση κεφαλαίου

� ∆ιαχείριση ΤΠΕ



Όνειρο - Πραγµατικότητα Λόγος ύπαρξης Οργανισµού

� Μεταδόσιµο

� Κατανοητό, 
περιεκτικό, 
επικεντρωµένο

� Ικανό να εµπνεύσει

� Επιθυµητό

� Μετρήσιµο & Εφικτό

� Ευέλικτο & Χρονικά
προσδιορισµένο

� Σαφής & Απλή (όχι
υπεραπλουστευµένη)

� Εµπνέει αλλαγές

� Μακροπρόθεσµη

� Επικοινωνιακή

Τµήµα

Προϊστάµενος

Στόχος

Α/Α Επιµέρους
Ενέργειες

Υπεύθυνο
Ανθρώπινο
∆υναµικό

Λοιποί
Εµπλεκόµενοι
(Εκτός Φορέα)

Άλλοι
Εµπλεκόµενοι

Φορείς

Χρονοδιάγραµµα

1

2

3

4



Οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει να κάνει µε
την εκτέλεση µιας αποστολής, µε συγκεκριµένο

οργανωσιακό σκοπό

Σκοπός:

� Εντοπισµός και περιγραφή
προβλήµατος

� Ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας υπέρ
της αναγκαιότητας της δράσης

Παράδειγµα

Συγκρότηση κοινότητας διάδοσης
καλών πρακτικών δικτύωσης
στην…

Στόχος 1: Εντοπισµός ατόµων και φορέων που
µπορούν να εισφέρουν

� Κατάρτιση καταλόγου µε ονοµατεπώνυµα, 
διευθύνσεις, e-mails, τηλέφωνα...

� Απόφαση για τον τρόπο προσέγγισης ατόµων και
φορέων

Στόχος 2: Η καλύτερη δυνατή οργάνωση της
κοινότητας

� Προσδιορισµός µορφών Οργανωτικής
παρέµβασης



∆έκα (10) µορφές οργανωτικής παρέµβασης
� Επισκέψεις εργασίας

� Εκπαιδευτική Συνάντηση στο χώρο εργασίας

� Από… σε…

� Οµάδες συζήτησης…

� Ψηφιακό περίπτερο

� ∆ιοργάνωση…

� ∆ιαβούλευση για ένα ειδικό θέµα

� ∆ιαβούλευση για ένα Πρόγραµµα

� Υποστήριξη οµάδων υπαλλήλων

� SWOT

1. Εξέταση των ενδεχόµενων συνεργασιών

2. Πρόσωπα – «Γέφυρες» για την προσέγγιση
των µονάδων

3. Σχεδιασµός επιχειρηµατολογίας για την
αναγκαιότητα δηµιουργίας της κοινότητας

1. Συγκρότηση οµάδας Συντονισµού µε
διακριτούς ρόλους – αρµοδιότητες µελών

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων µελών

1. Σαφής κατάλογος όλων των πόρων και µέσων
(ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµός, υποδοµές
κ.ά.)

2. Προϋπολογισµός κόστους υλοποίησης –
απρόοπτα έξοδα

1. Ρεαλιστική εκτίµηση χρόνου ολοκλήρωσης
2. Χρονική διάρκεια επιµέρους δραστηριοτήτων
3. Γνωστοποίηση σχετικών ηµεροµηνιών σε όλους

τους εµπλεκόµενους
4. Εκτίµηση δυσκολιών

1. Χρήση ορόσηµων (τι πρέπει να γίνει - έως πότε)

2. ∆ηµιουργία καναλιού επικοινωνίας µεταξύ των
µελών της κοινότητας µε συνεχή ροή
πληροφοριών και µε συχνές συντονιστικές
συναντήσεις

3. ∆ηµοσιότητα σχεδίου δράσης (ΜΜΕ, φυλλάδιο, 
SMS, τηλεφωνήµατα, εκδηλώσεις κ.ά.)



1. Ο απολογισµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση του
σχεδίου µε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες

• Ποσοτικοί δείκτες: Παρέχουν στοιχεία σχετικά µε τον
αριθµό των συµµετεχόντων, το κόστος, τον αριθµό
συναντήσεων κλπ

• Ποιοτικοί δείκτες: Γνώµες, ιδέες και παρατηρήσεις, οι
οποίες µπορούν να αναλυθούν, έτσι ώστε να
παραχθούν ποσοτικά δεδοµένα: π.χ. ποσοστό
ικανοποιηµένων συµµετεχόντων, πόσοι άλλαξαν
θετικά γνώµη, ‘παράπλευρα’ αποτελέσµατα κλπ

2. Πιθανή γέννηση ανάγκης για ένα νέο σχέδιο
δράσης…

Ας υλοποιήσουµε συλλογικάσυλλογικά… Στόχους

� Ο ∆ήµος σας ανάθεσε να φτιάξετε το σχέδιο του νέου ΚΕΠ, που θα
περιλαµβάνει και το Κέντρο Κοινότητας, το βασικό πυρήνα
διευρυµένων υπηρεσιών ‘µιας στάσης’, µε εξατοµικευµένη
προσέγγιση για την εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης, την εφαρµογή ενεργών πολιτικών απασχόλησης, και
τη φιλοξενία χώρου πειραµατισµού νέων ανθρώπων σε καινοτόµες
ιδέες.

� Ο ∆ήµος επιθυµεί ο χώρος να εκφράζει µια ανοιχτή σχέση Κράτους
– Πολίτη µε σεβασµό, αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια. Το
πρωτότυπο σχέδιο που θα φτιάξετε απαιτείται να έχει διακριτά
χαρακτηριστικά, τα οποία να αναδεικνύουν τη φιλικότητα των
υπηρεσιών, ο χώρος να είναι εργονοµικός και άνετος στην
εσωτερική µετακίνηση, ώστε η εµπειρία των εξυπηρετούµενων να
είναι θετική και πρωτόγνωρη για το δηµόσιο χώρο.

� Με τις προβλεφθείσες προσλήψεις ο αριθµός των εργαζόµενων θα
φθάσει στις οχτώ (8) θέσεις εργασίας.

Ας υλοποιήσουµε συλλογικάσυλλογικά… Στόχους

Οδηγίες
1. Φτιάξτε συνεργατικά ένα ‘πρωτότυπο’ σχέδιο του νέου τύπου ΚΕΠ (π.χ. κάτοψη µε τις ροές, 

τους χώρους εργασίας, τις υπηρεσίες κ.ά.)
2. Αξιοποιήστε το ακόλουθο διάγραµµα για τη δηµιουργία του σχεδίου:

Εύστοχες ερωτήσεις
Ανοιχτοί στη Μάθηση

∆είχνουµε αναζωογονηµένοι
Παίζουµε µε τη φαντασία

Σκεφτόµαστε νέες ιδέες
∆ιαχέουµε

Επιλέγουµε
Υλοποιούµε…

3. Συζητήστε πως φθάσατε στο αποτέλεσµα. (Ρόλοι, τρόπος λήψης αποφάσεων, ανάδυση
ιδεών, τρόπος τελικής επιλογής της οµάδας κ.ά.)

Τέσσερις (4) Μονάδες µιας Υπηρεσίας συµµετέχουν σε συνάντηση. Κάθε
Μονάδα έχει τον Προϊστάµενο και 3 - 5 στελέχη, οι οποίοι από κοινού
αποφασίζουν για καθεµία ψηφοφορία, αναλογιζόµενοι τους
συσχετισµούς, δηλαδή τα κέρδη ή τις ζηµιές, που προκύπτουν σε κάθε
περίπτωση. Την ευθύνη της τελικής απόφασης έχει ο Προϊστάµενος.

Πριν από κάθε ψηφοφορία υπάρχει χρόνος 2’ για να αποφασίσετε για την
επιλογή σας. Οι ακόλουθες ψηφοφορίες έχουν αυξηµένους
συντελεστές:
� 5η→ Χ 3
� 8η→ Χ 5
� 10η→ Χ 10

Σε καθεµία από τις παραπάνω ψηφοφορίες, πριν πραγµατοποιηθούν, 
γίνεται διαπραγµάτευση µεταξύ των τεσσάρων (4) Μονάδων µέσω
των Προϊσταµένων.

Στόχος είναι το µέγιστο δυνατό κέρδος για την κάθε Μονάδα.

Ας αλλάξουµεαλλάξουµε… Συλλογικά



Α Β Γ ∆

1

2

3

4

5 (X 3)
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7

8 (X 5) 

9

10 (X10)

Σύνολο

1 1 καρτελάκικαρτελάκι

ΧΧ & 1 & 1 ΨΨ σεσε

κάθεκάθε οµάδαοµάδα

4 4 ΧΧ::

ΧΧ = = 

+3+3

3 3 ΧΧ & 1 & 1 ΨΨ::

ΧΧ = = 

--3 3 ΨΨ

= = 

+9+9

2 2 ΧΧ & 2 & 2 ΨΨ::

ΧΧ = = 

--6 6 ΨΨ

= = 

+6+6

1 1 ΧΧ & 3 & 3 ΨΨ::

ΧΧ = = 

--9 9 ΨΨ

= = 

+3+3

4 4 ΨΨ::

ΨΨ = = 

--33

Συµπεριφορά απαίτησης – Εξουσία
� Σκέψου έναν άνθρωπο από τον οποίο απαιτείς κάτι. Ποια συµπεριφορά

πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει; Η απάντησή σου σε αυτή την ερώτηση
έχει µέσα της και επιθυµία για έλεγχο;

� Γιατί πιστεύεις ότι αυτό το πρόσωπο φέρεται µε αυτόν τον τρόπο; Η
απάντησή σου σε αυτή την ερώτηση έχει µέσα της και κριτική;

� Πώς πιστεύεις ότι θα έπρεπε να φέρεται και πώς το επικοινωνείς αυτό; 
Σκέψου τον εµφανή λεκτικό/µη-λεκτικό τρόπο, αλλά και τους έµµεσους
λεκτικούς/µη-λεκτικούς τρόπους. Η απάντησή σου σε αυτή την ερώτηση
έχει µέσα της και απαίτηση;

� Πώς φαντάζεσαι ότι θα αντιδράσει ο άλλος στην απαίτησή σου; ∆υο είναι
οι επιλογές εδώ, ή θα υποχωρήσει ή θα επαναστατήσει!

� Ανάλογα µε την αντίδραση του άλλου προσώπου στην απαίτησή σου, τι
µπορείς να κάνεις στη συνέχεια; (π.χ. επιβράβευση, τιµωρία, κατηγόρια, 
υποχώρηση). Παρατήρησε ότι κι εδώ δηµιουργούνται δυο κατηγορίες
δικών σου συµπεριφορών: τιµωρία (π.χ. κατηγόρια) ή ανταµοιβή (έτσι
δηµιουργούνται µελλοντικά ‘πρέπει’).

Ας αλλάξουµεαλλάξουµε… Συλλογικά

Συνεργατική δύναµη –Προσδοκίες, Επιλογές, Ανάληψη ευθύνης

� Σκέψου κάποιον από τον οποίον απαιτείς κάτι. Ποιο είναι το θέµα πάνω
στο οποίο θες να εστιάσεις; ∆ιαχώρισε τον άνθρωπο από το πρόβληµα! 
Αυτή είναι µια στάση διερεύνησης.

� Ποια είναι η οπτική του άλλου, ποιες είναι οι ανάγκες του; Εδώ ξεκινά
η διαβούλευση.

� Τι είδους αποτελέσµατα προσδοκάς; Πώς µπορείς να τα επικοινωνήσεις µε

τον καλύτερο δυνατόν τρόπο; Πώς µπορείς να το πετύχεις αυτό; Οι
απαντήσεις σου σε αυτή την ερώτηση θα σου δείξουν τον τρόπο µε τον
οποίο µπορείς να συµβουλεύσεις τον άλλον (εκπαίδευση, υποστήριξη).

� Πώς φαντάζεσαι ότι θα αντιδράσει το άλλο άτοµο στις προσδοκίες σου; 
∆υο είναι οι επιλογές εδώ, ή θα συµφωνήσει ή θα διαφωνήσει.

� Ανάλογα µε την αντίδρασή του στις προσδοκίες σου, τι µπορείς να κάνεις

στη συνέχεια; Μπορείς να αποδεχτείς τις συνέπειες και να κάνεις επιλογές.

Ας αλλάξουµεαλλάξουµε… Συλλογικά Ας αλλάξουµεαλλάξουµε… Συλλογικά

Εµπιστοσύνη

1. ∆ιαφυγή
2. Στάση
3. Ανάπτυξη
4. Επιβεβαίωση

ΥΧ

Υ



Ας αλλάξουµεαλλάξουµε… Συλλογικά

ΚουλτούραΚουλτούρα ΕµπιστοσύνηςΕµπιστοσύνης
� Φροντίζουµε για την ευηµερία των υπαλλήλων του
Οργανισµού

� ∆ιαφανείς σχετικά µε τα κίνητρα που κρύβονται πίσω
από κάθε λήψη απόφασης

� Ειλικρινείς στις διαπροσωπικές µας επικοινωνίες

� Ενεργούµε χωρίς προκαταλήψεις και διακριτική
µεταχείριση

� Αξιοποίηση ∆εξιοτήτων, Γνώσεων & Εµπειριών

� ∆ιατυπώνουµε µε συνέπεια τις ιδέες µας, µε πειστικό και
αξιόπιστο τρόπο

Ας αλλάξουµεαλλάξουµε… Συλλογικά

ΚουλτούραΚουλτούρα ΕµπιστοσύνηςΕµπιστοσύνης
� Χρησιµοποιούµε τον τόνο και το ύφος της φωνής
µας ανάλογα

� Στις προσαρµοστικές αλλαγές χρειάζεται να µιλάµε
και να ακούµε µε την καρδιά και το µυαλό

� Οι αλλαγές στον τρόπο σκέψης
και συµπεριφοράς χρειάζονται
χρόνο, επιµονή και υποµονή

� Χρειάζεται να καλλιεργήσουµε
κλίµα εµπιστοσύνης και
ασφάλειας

Adieu…

Κάθε µέρα, ένα µικρό µυρµήγκι πήγαινε στη δουλειά του πολύ
νωρίς και ξεκίναγε αµέσως να δουλεύει. Ήταν πολύ
παραγωγικό και χαρούµενο. Το αφεντικό του όµως το λιοντάρι, 
παραξενευόταν που το µυρµήγκι δούλευε χωρίς εποπτεία, και
σκέφτηκε: «Αν το µυρµήγκι είναι τόσο παραγωγικό χωρίς
εποπτεία, δεν θα ήταν ακόµη πιο παραγωγικό αν είχε κάποιον
να τον επιβλέπει;» Έτσι προσέλαβε µια κατσαρίδα, η οποία
είχε µεγάλη πείρα σ' αυτή τη θέση και µάλιστα έγραφε
καταπληκτικές αναφορές. Η πρώτη απόφαση που πήρε η
κατσαρίδα ήταν η δηµιουργία ενός συστήµατος ελέγχου της
προσέλευσης των εργαζοµένων. Επίσης χρειαζόταν έναν
υπάλληλο για να τη βοηθάει στη συγγραφή και
δακτυλογράφηση των αναφορών της…

Adieu…

… Γι' αυτό προσέλαβε µια αράχνη για να τη βοηθάει µε τις
αναφορές και για να απαντάει στα τηλεφωνήµατα. Το λιοντάρι
ήταν πάρα πολύ ευχαριστηµένο από τις αναφορές της
κατσαρίδας και της ζήτησε να δηµιουργήσει γραφήµατα που να
δείχνουν το ρυθµό και τις τάσεις παραγωγής, ώστε να τα τις
χρησιµοποιήσει στις συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Έτσι η κατσαρίδα έπρεπε να αγοράσει έναν νέο ηλεκτρονικό
υπολογιστή, ένα laser εκτυπωτή και γι' αυτό προσέλαβε µια
µύγα για να διευθύνει το τµήµα της τεχνολογίας. Το µυρµήγκι
που ήταν τόσο παραγωγικό και ήρεµο άρχισε να µισεί την
πληθώρα της γραφειοκρατίας και των συναντήσεων που
έτρωγαν τον περισσότερο από το χρόνο του και
διαµαρτυρήθηκε…



Adieu…

… Μαθαίνοντας τις διαµαρτυρίες αυτές, το λιοντάρι κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να ορίσει κάποιον υπεύθυνο
στο τµήµα που εργαζόταν το µυρµήγκι. Η θέση του υπευθύνου
δόθηκε στον τζίτζικα, η πρώτη απόφαση του οποίου ήταν να
αγοράσει καινούργια µοκέτα και καινούργια εργονοµική
πολυθρόνα για το γραφείο του. Ο νέος υπεύθυνος του
τµήµατος, χρειάζονταν επίσης έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
και έναν βοηθό, τον οποίο έφερε από την προηγούµενη θέση
του, για να τον βοηθήσει να δηµιουργήσει ένα πλάνο εργασίας, 
στρατηγικού ελέγχου του προϋπολογισµού και
βελτιστοποίησης του τµήµατος. Το τµήµα στο οποίο δούλευε το
µυρµήγκι ήταν τώρα ένα θλιµµένο µέρος, όπου κανένας δεν
γελούσε πια και όλοι ήταν αναστατωµένοι…

Adieu…

… Τότε ο τζίτζικας έπεισε το αφεντικό (το λιοντάρι), ότι ήταν
απολύτως απαραίτητο να γίνει µια έρευνα για το εργασιακό
περιβάλλον του τµήµατος. Κάνοντας µια επισκόπηση των
αναφορών σχετικά µε το τµήµα στο οποίο δούλευε το
µυρµήγκι, το λιοντάρι παρατήρησε ότι η παραγωγικότητα είχε
πέσει σε σχέση µε παλιότερα. Έτσι προσέλαβε την
κουκουβάγια, µια επιφανή και πεφωτισµένη σύµβουλο, για να
κάνει ένα λογιστικό έλεγχο και να προτείνει λύσεις. Η
κουκουβάγια πέρασε τρεις µήνες στο τµήµα και κατέληξε µε
µια αναφορά πολλών τόµων που κατέληγε στο εξής: το τµήµα
έχει υπερβολικό αριθµό προσωπικού! Μαντέψτε ποιον απέλυσε
πρώτο το λιοντάρι. Το µυρµήγκι φυσικά, γιατί «παρουσίαζε
έλλειψη κινήτρων και είχε αρνητική συµπεριφορά».


