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ΘΕΜΑ 2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

 

2.1. Α  ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Robbins &  Judge, 2018, σελ.494 

 
ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΕΚΤΕΝΩΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ- ΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 7 

χαρακτηριστικών, αρκεί. Σημαντική είναι η τεκμηρίωση για την περίπτωση της Τράπεζας 

Πειραιώς. 

 

Ως οργανωσιακή κουλτούρα ορίζεται ένα σύστημα κοινού νοήματος, που διαθέτουν τα μέλη μιας 

επιχείρησης και το οποίο τη  διακρίνει έναν οργανισμό από άλλες. Με άλλα λόγια η εταιρική 

κουλτούρα ορίζει πως θα συμπεριφερθούν τα μέλη ενός οργανισμού (Robbins και Judge, 2018, σελ 

494). Εφτά πρωταρχικά χαρακτηριστικά δείχνουν να αποτυπώνουν την ουσία της κουλτούρας ενός 

οργανισμού (Robbins &  Judge, 2018, σελ.494) : η καινοτομία και ανάληψη κινδύνων, η προσοχή 

στη λεπτομέρεια, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, στον άνθρωπο και στην ομάδα, η 

επιθετικότητα και η σταθερότητα. 

 

Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχει σε μια κλίμακα από χαμηλό έως υψηλό επίπεδο. 

Η αξιολόγηση του οργανισμού με βάση αυτά τα εφτά χαρακτηριστικά, στη συνέχεια, μας δίνει 

μια ολοκληρωμένη εικόνα της κουλτούρας του οργανισμού. Η εικόνα αυτή γίνεται η βάση για 

αισθήματα κοινής αντίληψης που διαθέτουν τα άτομα για τον οργανισμό, για το πώς πρέπει 

να γίνονται τα πράγματα στο πλαίσιό του και για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται τα 

μέλη. Η οργανωσιακή κουλτούρα αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι υπάλληλοι τα 

χαρακτηριστικά της κουλτούρας ενός οργανισμού, όχι το αν τους αρέσουν, δηλαδή, είναι ένας 

περιγραφικός όρος [(Robbins &  Judge, 2018, σελ.494-495). 
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Στην προκειμένη περίπτωση για την Πειραιώς, με βάση τα σχετικά δημοσιεύματα και άλλες 

αξιόπιστες πηγές προκύπτουν τα εξής στοιχεία για τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

οργανωσιακής της κουλτούρας [Πειραιώς, 2020, Βιώσιμη Τραπεζική, στο : http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#sustainable-banking ]: 

 

✓ Καινοτομία και ανάληψη κινδύνων: Παρουσιάζεται υψηλός βαθμός αυτού του 

χαρακτηριστικού, αφού ο Όμιλος Πειραιώς ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και επιβραβεύει την 

καινοτομία. Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί 

με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο και μέλη United Nations Environment Programme 

Finance Initiative – UNEP FI, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής. 

Επιπρόσθετα, το ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς, και η διεθνής παρουσία της 

αναδεικνύει ότι το προσωπικό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες υψηλού ρίσκου. [Η Τράπεζα 

αξιοποιεί νέες τεχνολογικές λύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών προς όφελος των πελατών της. [http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#new-technologies ]  

✓ Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα: Υψηλός βαθμός αυτού του χαρακτηριστικού διότι 

η διοίκηση λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες των αποφάσεων της καθώς υιοθετεί σειρά 

πρωτοβουλιών με απώτερο σκοπό την μείωση των επιπτώσεων της τόσο στο εσωτερικό, όσο 

και στο εξωτερικό της περιβάλλον..[προωθεί την τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται 

έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν…..[  

https://www.piraeusholdings.gr/el/group-profile/purpose-and-values ]. [Η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της εξυπηρέτησης , ο 

σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες για όλους.. http://annual-report.piraeusbankgroup.com/2020/#data-protection ] . Η 

Τράπεζα υιοθετεί τις σύγχρονες αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 

διασφαλίζοντας την αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξή της, με 

στόχο τη διαφάνεια στην επικοινωνία της με τους μετόχους της, την άμεση και συνεχή 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και τη διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών. http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#corporate].Ενίσχυση παλέττας τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών με κριτήρια ESG. http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#responsible-banking ]. 
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✓ Προσοχή στη λεπτομέρεια: Η δημιουργία και Εφαρμογή νέου λειτουργικού μοντέλου 

υλοποίησης έργων πληροφορικής (New IT sourcing model).http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#new-technologies], αποτυπώνει τη σημασία που δίνει η 

διοίκηση της εταιρείας σε Δείκτες Απόδοσης αναδεικνύει τη σημασία της ακρίβειας και της 

λεπτομέρειας που οφείλει το προσωπικό να έχει στις διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες της 

εταιρείας. Συνεχής αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

λειτουργίας της Τράπεζας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της. 

http://annual-report.piraeusbankgroup.com/2020/#new-technologies 

✓ Σταθερότητα. Στον Όμιλος Πειραιώς εμφανίζεται σχετικά χαμηλός βαθμός σταθερότητας, αφού 

οι οργανωσιακές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και όχι στη διατήρηση της 

ισχύουσας τάξης πραγμάτων.  Για παράδειγμα,  έχει θεσπίσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα που 

βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, στοχεύει στο να 

αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να 

στηρίζει την καινοτομία. 

✓ Προσανατολισμός στον άνθρωπο. Όλες οι εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου στηρίζονται 

και υπηρετούν τις αρχές για Υπευθυνότητα, Αξιοκρατία και Διαφάνεια με γνώμονα τη βέλτιστη 

δυνατή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. [https://www.piraeusholdings.gr/el/group-

profile/purpose-and-values ]. Ειδικότερα, από τη μια φαίνεται να επιδιώκεται υψηλός βαθμός 

ειδικά για τους πελάτες και τους μετόχους, αφού με βάση την αποστολή και τις εξαγγελλόμενες 

αξίες του ο Όμιλος Πειραιώς «με γνώμονα το αποτύπωμά του στην κοινωνία να είναι θετικό και 

διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες του, τους ανθρώπους του, τους μετόχους του και την κοινωνία 

συνολικά, δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να 

ενθουσιάζει τους πελάτες του και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης 

[https://www.piraeusholdings.gr/el/group-profile/purpose-and-values ].  

✓ Από την άλλη ωστόσο, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με την πολιτική για τη νέα 

θυγατρική δείχνει μια πτυχή της κουλτούρας του Ομίλου, που παραπέμπει σε ένα έντονο 

χαρακτηριστικό κουλτούρας Επιθετικότητας. [ «η διοίκηση με την επιθετική συρρίκνωση του 

δικτύου, τις μεθοδεύσεις αποσχίσεων σε κεντρικές υπηρεσίες και τους εκβιασμούς που συνοδεύουν 

κάθε πρόγραμμα «εθελουσίας» εξόδου, έχει δημιουργήσει κλίμα εργασιακής ανασφάλειας και 

υπέρμετρης ψυχολογικής πίεσης, το οποίο υποσκάπτει το μέλλον της τράπεζας. Η αδυναμία της 

διοίκησης να καταστρώσει ένα σχέδιο ανάπτυξης, που θα πάει την τράπεζα και την εργασία μας στην 

επόμενη μέρα, συσσωρεύει αδιέξοδα». https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-

oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-ergazomenoi ] 

http://annual-report.piraeusbankgroup.com/2020/#new-technologies
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2.1.Β. Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Robbins & Judge, 2018, σελ..499-500. 

Σύγχρονες μελέτες του πεδίου της οργανωσιακής συμπεριφοράς έχουν δείξει ότι η κουλτούρα που 

διαμορφώνεται στο περιβάλλον εργασίας είναι αυτή που προσδιορίζει και την "ταυτότητα της 

οργάνωσης". Αυτή είναι πού "ενώνει" τα μέλη μεταξύ τους, ορίζει τους κανόνες και λειτουργεί 

ενισχυτικά στη θετική συμπεριφορά του προσωπικού. (Robbins και Judge, 2018, σελ.494, 499-500).  

Συνιστώσα και σημαντική πτυχή της κουλτούρας αποτελεί και το οργανωσιακό κλίμα, δηλαδή τα 

κοινά αντιληπτά πρότυπα, τα οποία αποτελούν βάση για τον χαρακτηρισμό του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος. (Robbins και Judge, 2018,σελ.499). Στο πεδίο των θεωρητικών προσεγγίσεων του 

κλίματος έχουν επίσης σημειωθεί συμπεράσματα τα οποία αναφέρονται στην ηθική διάσταση του 

κλίματος. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί στη διάκριση εννέα ειδών ηθικού κλίματος, ανάμεσα στα οποία 

τα πιο ευρέως γνωστά είναι (Robbins και Judge, 2018,σελ.499): [ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΘΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ] "το συντελεστικό, το ανεξαρτησίας, το μέριμνας, το νόμου και κώδικα και των 

κανόνων». 

Περαιτέρω, η έννοια της βιωσιμότητας προσδιορίζεται από τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των 

πρακτικών και διαδικασιών με τις οποίες πραγματώνεται, ενώ οι τελευταίες για να χαρακτηρίζονται 

ως βιώσιμες απαιτείται να είναι ανεπηρέαστες από τον χρόνο, τη δομή και το είδος των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τους. (Robbins και Judge 2018,σελ.500).  

Στην προκειμένη περίπτωση της Πειραιώς, συνδυάζοντας τη βιωσιμότητα αυτή με την ηθική του 

Ομίλου, αναδεικνύεται η σημαντικότητα των επιλογών  και ο ρόλος των στρατηγικών σε πεδία όπως 

αυτό της περιβαλλοντικής διάστασης, που πλαισιώνουν αρμονικά την ευρύτερη εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. (Robbins και Judge, 2018,σελ.499-500). 

Ο Όμιλος φαίνεται να προσεγγίζει την ηθική και βιώσιμη διάσταση της κουλτούρας με  κλίμα 

κανόνων, διότι επικρατεί ένα σύνολο συγκεκριμένων ρυθμίσεων και τυποποιημένων προσδοκιών, 

που βασίζονται σε έναν οδηγό, έναν κώδικα, ή ένα εγχειρίδιο.  

Στοιχεία που δείχνουν ένα τέτοιο κλίμα είναι – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ- τα ακόλουθα: 

✓ στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου. αποτελούν ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον πολιτισμό 

ως παράγοντες ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και θέματα που άπτονται της εταιρικής 

κουλτούρας, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης, της δημιουργίας οικονομικής αξίας στην 

κοινωνία, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων [https:// www.piraeusholdings.gr/el/Sustainable-

Banking/Internal-Operation]. 
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✓     Επικαιροποιήθηκε η Πολιτική της Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου (ΚΣΟ) στο πλαίσιο της 

προσαρμογής στις τρέχουσες θεσμικές εξελίξεις (πλέον του Ν. 4557/2018) και στις αλλαγές που 

επέφερε ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας. http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#compliance-subject ]. 

✓ Η Τράπεζα εφαρμόζει τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής αναπτύσσοντας δράσεις και 

ενημερώνοντας για την πορεία υλοποίησής τους, με σκοπό την επίτευξη της Συμφωνίας του 

Παρισιού για το Κλίμα και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#responsible-banking [ Ενεργός συμμετοχή στην πρωτοβουλία 

Collective Commitment to Climate Action (CCCA) και στις σχετικές ομάδες εργασίας. http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#responsible-banking].  

✓ Εκτίμηση των επιδράσεων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας με το Υπόδειγμα "Portfolio Impact Analysis Tool for Banks".http://annual-

report.piraeusbankgroup.com/2020/#responsible-banking     

✓ Προώθηση εφαρμογής σχεδίου δράσης για ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στη διακυβέρνηση και τις 

επιχειρηματικές αποφάσεις του Ομίλου. http://annual-report.piraeusbankgroup.com/2020/#responsible-banking 

Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπό της 

(https://www.piraeusholdings.gr/el/Sustainable-Banking/Internal-Operation ) [ μέσα στο κείμενο 

της εργασίας σας η πηγή παρουσιάζεται ως εξής: (Πειραιώς, 2022, «Έκθεση Βιώσιμης 

Ανάπτυξης & Δραστηριοτήτων, 20201) υλοποιεί προγράμματα που έχουν στόχο τη διαρκή μείωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την καθημερινή λειτουργία της. 

Εφαρμόζει στο σύνολο των υποδομών και των δραστηριοτήτων της ένα ολοκληρωμένο και συνεχώς 

βελτιούμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που πιστοποιείται κατά EMAS. Τα 

προγράμματα αυτά αφορούν την ηλεκτρική κατανάλωση, την κατανάλωση πόρων όπως το χαρτί 

εκτύπωσης και το νερό, τις επαγγελματικές μετακινήσεις, τις κάθε είδους ανακυκλώσεις, καθώς και 

την υιοθέτηση νέων πρακτικών, όπως η προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και το paperless 

office. (https://www.piraeusholdings.gr/el/sustainable-banking/internal-operation/emas ). Η Τράπεζα 

υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance), σύμφωνα με τις 

παγκόσμιες αρχές για την υπεύθυνη τραπεζική. Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής του και μέσω της 

θυγατρικής «Τράπεζα Πειραιώς», προωθεί την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Τραπεζική με την 

υιοθέτηση κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) που 

συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα.[ https://www.piraeusholdings.gr/el/Sustainable-Banking ]. 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://annual-report.piraeusbankgroup.com/2020/?_ga=2.199540136.783320232.1645181299-

1734047768.1645181299 
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2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Robbins & Judge, 2018, σελ..528 -529 & 531-532 

Οι πιο σημαντικές δυνάμεις  αλλαγής είναι (Robbins & Judge, 2018, σελ.528): Μεταβαλλόμενη φύση 

του εργατικού δυναμικού, Τεχνολογία, τα oικονομικά σοκ, ο Ανταγωνισμός,  οι Κοινωνικές τάσεις, το 

Παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Έχει διαπιστωθεί ότι διαφορετικοί άνθρωποι θα αντιδράσουν με πολύ 

διαφορετικό τρόπο στην ίδια αλλαγή. Παρατηρείται ότι μια αλλαγή που κάποιοι εκλαμβάνουν  ως 

απειλή, κάποιοι άλλοι την εκλαμβάνουν ως ευκαιρία και συμπράττουν με όλες τους τις δυνάμεις, ενώ 

κάποιοι άλλοι απλώς αδιαφορούν για αυτή. H αντίσταση κατά της αλλαγής είναι μια διαδικασία 

‘υπολογισμού’ των αναμενόμενων ωφελειών και του κόστους. Ο συνδυασμός των δύο αυτών 

διαστάσεων, δηλαδή του αντιλαμβανόμενου κόστους και οφέλους, οδηγεί σε διαφορετικές στάσεις 

και αντιδράσεις απέναντι στην αλλαγή.   

Αναφορικά με τους τρόπους ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ, (Robbins & Judge, 

2018, σελ.531-532)  

 

 

 

Σχετικά με την περίπτωση του Ομίλου Πειραιώς και του 

τρόπου διαχείρισης της μεταφοράς των υπαλλήλων στη νέα θυγατρική, προκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις των εργαζομένων2.  [https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-

oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-ergazomenoi ].  

 

 

 
2 οι έξι σύλλογοι εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς απαιτούν από τη διοίκηση να σταματήσει επιτέλους τους 

αντεργατικούς σχεδιασμούς και δηλώνουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς της τράπεζας, σε 

οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς εργασιών σε θυγατρική ή άλλη εταιρεία, που θα μεταβάλει τις εργασιακές σχέσεις σε 

βάρος των εργαζομένων. https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-

ergazomenoi  

https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-ergazomenoi
https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-ergazomenoi
https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-ergazomenoi
https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/313429_antithetoi-se-nea-aposhisi-oi-ergazomenoi


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΕΠΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

Σελίδα 8 από 10 
 

 

Προκειμένου να υπήρχε μια καλή προοπτική να αντιμετωπιστεί αυτή η αρνητική στάση των 

Υπαλλήλων και να αποφευχθεί η συνολική τους δυσαρέσκεια από την απόσχιση της νέας εταιρείας, 

θα έπρεπε να είχαν επιλεγεί ορισμένες ή συνδυασμός των εναλλακτικών πρακτικών [ Είναι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- εσείς επιλέξτε τις δικές σας] : 

✓ Δόμηση Στήριξης και Δέσμευσης. Προσπάθεια για κατανόηση της αληθινής φύσης της 

αντίστασης. Στην πραγματικότητα, αυτό στο οποίο οι εργαζόμενοι αντιστέκονται συνήθως δεν είναι 

η τεχνική αλλαγή αλλά η κοινωνική αλλαγή - η αλλαγή στις ανθρώπινες σχέσεις τους που γενικά 

συνοδεύει την τεχνική αλλαγή. Άρα στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός ότι ο Όμιλος δεν 

ξεκαθάρισε τους ρόλους και τις σχέσεις εργασίας από την αρχή, δημιουργήθηκαν προβλήματα και 

ευρύτερη δυσαρέσκεια για τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς και για τη απουσία της επιθυμητής 

διασφάλισης των μετακινούμενων υπαλλήλων. 

✓ Δίκαιη υλοποίηση των Αλλαγών. Η αντίσταση δημιουργείται συνήθως λόγω ορισμένων τυφλών 

σημείων και συμπεριφορών που έχουν οι ειδικοί του προσωπικού ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής 

τους με τις τεχνικές πτυχές των νέων ιδεών. Η διοίκηση μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για 

να αντιμετωπίσει εποικοδομητικά τις αντιδράσεις του προσωπικού. Για παράδειγμα τέτοιες λύσεις 

περιλαμβάνουν την έμφαση σε νέα πρότυπα απόδοσης για τα στελέχη του HR και την ενθάρρυνση 

τους να σκέφτονται με διαφορετικούς τρόπους, καθώς και τη χρήση του γεγονότος ότι τα σημάδια 

αντίστασης μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρακτικό προειδοποιητικό σήμα για την κατεύθυνση και 

τον συγχρονισμό των τεχνολογικών αλλαγών. 

✓  Παρακίνηση για συμμετοχή . Τα κορυφαία στελέχη μπορούν επίσης να κάνουν τις προσπάθειές 

τους πιο αποτελεσματικές στις συναντήσεις του προσωπικού και των ομάδων λειτουργίας όπου 

συζητείται η αλλαγή. Μπορούν να το κάνουν αυτό μετατοπίζοντας την προσοχή τους από τα 

γεγονότα των χρονοδιαγραμμάτων, τις τεχνικές λεπτομέρειες, τις αναθέσεις εργασίας και ούτω 

καθεξής, σε αυτό που δείχνει η συζήτηση αυτών των στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη 

αντίστασης και δεκτικότητας στις αλλαγές. 
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-----ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ--- 

Η κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο  
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