
Ρόλος των Πυρήνων Αλλαγής 
και κριτήρια επιλογής τους 



Πυρήνες Αλλαγής

Για τους σκοπούς του έργου θα καθοριστούν 2 Πυρήνες 
Αλλαγής για κάθε οργανισμό:

1. Πυρήνας Μάθησης ή/και Πυρήνας Αλλαγής 

2. Πυρήνας Αλλαγής 

Η επιλογή των πυρήνων αλλαγής θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
μέχρις τις 13 Μαΐου 2022.



Χαρτογράφηση Ατόμων 
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Θέλω/ Δεν μπορώ 
Θέλω/ Μπορώ 

Δεν θέλω/ΜπορώΔεν θέλω /Δεν μπορώ 

Πυρήνες Αλλαγής Μαθητές

Πρόκληση Επαναστάτες

Διάγραμμα Μπορώ / Θέλω 

Ικανότητά για Αλλαγή



Πυρήνες Αλλαγής 

Θέλω!

Ενθουσιασμός, 
Προσωπική 
Δέσμευση.

Μπορώ!

Ικανότητες, Γνώσεις.



Πυρήνες Αλλαγής:
Θέληση 

• Άτομα ευέλικτα. 

• Ελκύονται από την αλλαγή και το καινούργιο. 

• Βλέπουν την αλλαγή σαν ευχάριστη πρόκληση και σαν 

ευκαιρία ανάπτυξης και εξέλιξης. 



Πυρήνες Αλλαγής:
Ικανότητα (1/3)

• Είναι πολύ καλοί χρήστες των Η.Υ. και της τεχνολογίας.

• Έχουν εκτενή εμπειρία στον οργανισμό. Γνωρίζουν τις υφιστάμενες 

διαδικασίες και εργασίες του οργανισμού, κατανοούν πώς αυτές θα 

εξελιχθούν στο πλαίσιο της αλλαγής και πώς θα επηρεαστούν τα 

εμπλεκόμενα μέρη εντός και εκτός του οργανισμού. 

• Είναι άτομα δυναμικά και οργανωτικά. 

• Λαμβάνουν την πρωτοβουλία συμμετοχής και σε διάφορα έργα 

πέραν των συμβατικών καθηκόντων τους. 



Πυρήνες Αλλαγής:
Ικανότητα (2/3)

• Έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν με επιτυχία ενδοτμηματικά και 

διατμηματικά έργα. 

• Έχουν ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Αντιλαμβάνονται 

πώς οι ίδιοι και άλλα άτομα επηρεάζονται και αντιδρούν σε διάφορες 

καταστάσεις. Ενεργούν ανάλογα για να επιφέρουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.

• Έχουν πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες. 

• Μπορούν να επηρεάσουν θετικά άτομα και καταστάσεις. 



Πυρήνες Αλλαγής:
Ικανότητα (3/3)

• Είναι άτομα που χαίρουν σεβασμού, εμπιστοσύνης και εκτίμησης 

από συναδέλφους και συνεργάτες. 

• Είναι καλά δικτυωμένοι εντός και εκτός οργανισμού γνωρίζουν 

άτομα “κλειδιά”.

• Είναι διορατικοί και ενεργούν προληπτικά να προλάβουν 

καταστάσεις.



Ο ρόλος των πυρήνων 
αλλαγής

• Υποστηρίζουν την ηγεσία για την πραγματοποίηση της αλλαγής

• Καθιστούν ευδιάκριτα τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της αλλαγής

• Λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας, αποσαφηνίζοντας ή και επιλύοντας 

διαδικαστικά προβλήματα

• Διευκολύνουν και επιταχύνουν την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση 

της αλλαγής

• Δημιουργούν ή και ενισχύουν με την συμπεριφορά τους κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της αλλαγής

• Συμβάλλουν στη σταδιακή δημιουργία μιας συλλογικής αίσθησης 

«ιδιοκτησίας της αλλαγής» 


