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Διοίκηση Αλλαγής (Change Management)

100.16
Κωδικός σεμιναρίουΠροτεινόμενη διάρκεια: 

Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα είναι πρακτικό και περιλαμβάνει πολλές 
δραστηριότητες με συμμετοxή των εκπαιδευόμενων. Με τη 
συνεχή καθοδήγηση του εισηγητή, οι γνώσεις γίνονται πράξη, 
ώστε να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την δεξιότητα 
διοίκησης της αλλαγής.

Leading & Managing Others

Συνοπτικό πρόγραμμα

Μορφές αλλαγής
– Διάκριση αλλαγής και μετάβασης

– Αναπτυξιακές, Μεταβατικές και Μετασχηματιστικές
αλλαγές
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Η αλλαγή δεν είναι μόνο αναπόφευκτη είναι και απαραίτητη 
προϋπόθεση επιβίωσης και εξέλιξης στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι αλλαγές πολλές φορές προκαλούν 
αρνητικές αντιδράσεις στο εγρασιακό περιβάλλον. Οι 
άνθρωποι φοβούνται το αποτέλεσμα το οποίο θα επέλθει 
από την αλλαγή και την επίδραση που θα έχει στη 
καθημερινότητά τους. Σε αυτό το πρόγραμμα οι 
συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται να 
αντιδρούν στις αλλαγές και πώς να αναζητούν την αλλαγή 
προς όφελός τους. Επιπλέον πώς να διαχειριστούν τις 
αντιδράσεις των μελών της ομάδας τους. 

– Η συναισθηματική διάσταση της αλλαγής

– Ο φόβος για το άγνωστο

– Ψυχολογική ερμηνεία αντίστασης στην αλλαγή

– Σε στελέχη που αντιμετωπίζουν συχνές αλλαγές στο
εργασιακό τους περιβάλλον

– Σε στελέχη που τους ζητείται να διοικήσουν μια
μεγάλη αλλαγή

– Σε διευθυντές που επιθυμούν να παρακινήσουν τους
συνεργάτες τους στην αλλαγή

Αντίσταση στην αλλαγή

Η καμπύλη αλλαγής
– Τα στάδια της αλλαγής

– Συναισθηματικές μεταπτώσεις σε κάθε στάδιο

– Επιπτώσεις - Χειρισμός
Τα 8 βήματα αλλαγής του Κotter

– Η ανάγκη για την αλλαγή

– Δημιουργώντας Συμμαχίες

– Αναπτύσσοντας Οράματα και Στρατηγικές

– Επικοινωνώντας έχοντας ως στόχο τη Πώληση

– Ενθαρρύνοντας μια αντιπροσωπευτική δράση

– Θέτοντας Σύντομες Νίκες

– Κατωχυρώνοντας Νίκες και Αυξάνοντας την Αλλαγή

– Κάνοντας το καινούριο Παράδοση

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute

Ηγετικές συμπεριφορές στην Αλλαγή 

– Η δεξιότητα διαχείρισης αλλαγών ως ηγετικό
χαρακτηριστικό

– Διαχείριση αλλαγών εντός ομάδας

– Τα στυλ αντιμετώπισης της αλλαγής

Η αλλαγή και η ανάλυση των επιπέδων 
επιρροής εντός ενός Οργανισμού
Δημιουργία κουλτούρας αλλαγής σε 
ομάδες και επιχειρήσεις

– Σε διευθυντές που βιώνουν μια μεγάλη αλλαγή στον
οργανισμό τους (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αλλαγή
δραστηριότητας, δομικές αλλαγές κ.α.)




