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Οη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνύλ, αλαπηύζζνληαη θαη θαινύληαη λα επηβηώζνπλ  

κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ  πνπ ζπλερώο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη. Σπλεπώο βαζηθή 

πξνϋπόζεζε επηβίσζεο είλαη ε παξαθνινύζεζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο θαη 

ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ 

αλζξώπσλ αθνύ ην αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη ν βαζηθόηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο 

ελόο νξγαληζκνύ.  

Η νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκόο 

κεηαθηλείηαη από ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζε κηα επηζπκεηή 

θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ (Burnes 1996). Η 

δηνίθεζε αιιαγώλ ζηεξηδόκελε ζε κεζόδνπο, ζεσξεηηθά κνληέια θαη θαιύηεξεο 

πξαθηηθέο,  έρεη ζθνπό λα ππνζηεξίμεη ηελ κεηάβαζε απηή θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

επηηπρία ηεο. Η δηνίθεζε αιιαγώλ ζηεξίδεηαη ζε ζεσξίεο θαη κνληέια πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ ζηξαηεγηθή, ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξα θαη ςπρνινγία, ηελ 

δηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηελ εγεζία.  

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο, πξέπεη λα εμεηαζηνύλ 

ηόζν ν ηξόπνο πνπ πινπνηνύληαη όζν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ν 

νξγαληζκόο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  Γηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε έλα πξόγξακκα 

αιιαγήο πξέπεη λα εμεηαζηεί εάλ ε αιιαγή είλαη ζηαδηαθή ή δξαζηηθή. Δξαζηηθέο 

αιιαγέο ζπλήζσο πηνζεηνύλ νη νξγαληζκνί όηαλ ππάξρεη ηεξάζηην εζσηεξηθό 

πξόβιεκα ή ν αληαγσληζκόο είλαη ζθιεξόο. Τν απνηέιεζκα είλαη όηη δελ ππάξρεη 

ρξόλνο γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί ζηαδηαθά ην πξόγξακκα αιιαγήο θαη έηζη 

ν νξγαληζκόο επηιέγεη ηελ δξαζηηθή αιιαγή. Η δξαζηηθή αιιαγή αλ θαη πεξηέρεη ηελ 

έλλνηα ηνπ απξόζκελνπ, ηνπ κε πξνγξακκαηηζκέλνπ κπνξεί λα έρεη θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ δηαγξάθσ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη αξρίδσ από ην κεδέλ. Απηό ζεκαίλεη 

όηη ν νξγαληζκόο απνθαζίδεη όληαο κε επραξηζηεκέλνο κε ηελ παξνύζα θαηάζηαζε 

λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη ηίπνηα από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα αξρίζεη από 

ηελ αξρή. Τα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη όηη πξνθαινύληαη πνιιά 

εζσηεξηθά πξνβιήκαηα κε θπξηόηεξν ηελ αληίζηαζε θαηά ηεο αιιαγήο (Weiss, 2001).  

 

Τα ζηαδηαθά πξνγξάκκαηα αιιαγώλ αθήλνπλ κεγαιύηεξα ρξνληθά πεξηζώξηα γηα λα 

ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί πξνζεθηηθά έλα πξόγξακκα αιιαγώλ κε απνηέιεζκα, 

όηαλ ε αιιαγή δηνηθεζεί απνηειεζκαηηθά, λα κελ πξνθαιεί εζσηεξηθά πξνβιήκαηα 

θαη αληηδξάζεηο. Τα πξνγξάκκαηα αιιαγώλ κπνξεί λα αθνξνύλ κόλν έλα ηκήκα 

όπσο είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ελόο ηκήκαηνο ή λα είλαη θαζνιηθά πνπ ζεκαίλεη όηη 

αθνξνύλ ζε νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό όπσο νη ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο. Μπνξεί 

λα είλαη κηθξνύ εύξνπο όπσο ε εθαξκνγή κηαο θαηλνύξγηαο πνιηηηθήο όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο ή λα είλαη 

κεγάινπ εύξνπο όπσο γηα παξάδεηγκα ε αιιαγή θνπιηνύξαο.  Τα πην ζπλεζηζκέλα 

πξνγξάκκαηα δξαζηηθώλ ή ζηαδηαθώλ αιιαγώλ είλαη: 

 

 Σπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο 



 Εηζαγσγή ηερλνινγίαο 

 Αιιαγή θνπιηνύξαο 

 Αλαδηάξζξσζε επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ 

 Αιιαγή πνιηηηθώλ 

 Δηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο 

 Αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή-αλαζπγθξόηεζε 1 
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